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Doorwerking: opkomst 
en ondergang
Harry van Vliet, Lector doorwerking praktijkgericht onderzoek – Hogeschool van Amsterdam 

Een bepalende factor voor het succes van de bijdrage van hogescholen aan het 
missiegedreven innovatiebeleid is hoe de hogescholen structureel gaan aantonen 
wat de effecten van haar onderzoek zijn, anders dan met anekdotisch bewijs, hoe 
overtuigend soms ook. De roep om structureel de impact van het praktijkgericht 
onderzoek in kaart te brengen is dan ook in menig strategie- en beleidsplan aan te 
treffen. De term doorwerking lijkt daarin een rol te spelen, of toch niet…

De term doorwerking is niet nieuw in de context van praktijkgericht onderzoek. De term is al aan 
te treffen in het beoordelingskader van de allereerste RAAK-regeling van Regieorgaan SIA waar 
wordt gesproken over ‘duurzame doorwerking’ als één van de vijf pijlers (Van Vliet & Slotman, 
2006). In het adviesrapport van de Commissie Pijlman (Pijlman et al., 2017) over de kwaliteit 
van het praktijkgericht onderzoek wordt de term doorwerking voor het eerst structureel gebruikt 
voor het aanduiden van het effect van het praktijkgericht onderzoek op de beroepspraktijk, 
samenleving, onderwijs en wetenschap. In een vervolgrapport van de Commissie Franken 
(Franken et al., 2018) wordt, onder verwijzing naar de Commissie Pijlman, doorwerking 
gedefinieerd als ‘de invloed van zowel het proces van onderzoek als van de onderzoeks-
resultaten op het onderwijs, de praktijk en de samenleving’; waarbij de doorwerking naar  
het onderzoeksveld c.q. de wetenschap even lijkt te zijn vergeten. 

In deze rapporten wordt de term doorwerking ook nadrukkelijk omarmd om recht te doen aan 
de eigen taal en benadering van het onderzoek aan hogescholen. Een nobel streven maar het 
gevaar is dat de term onderdeel wordt van een (politiek) krachtenspel om het bestaansrecht en 
het profiel van het praktijkgericht onderzoek mee te ‘bewijzen’. Doorwerking als vaandeldrager 
van de opkomst van het eigen geluid. Nu het praktijkgericht onderzoek zich steeds meer weet  
te verankeren in de kennisinfrastructuur is er het vooruitzicht dat het vaandel in de hoek van de 
kamer stof staat te vangen en alleen maar anekdotes uitlokt ‘ja weet je nog, toen we over 
doorwerking spraken…’. 
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 Het introduceren van een term als  doorwerking 
brengt de verplichting mee dit goed te definiëren  
en positioneren.

Het introduceren van een term als doorwerking brengt de verplichting mee dit goed te 
definiëren en positioneren, zeker met de diverse ‘concurrerende’ termen die er al zijn zoals 
impact en valorisatie. Als ik menig vertegenwoordiger van hogescholen (lees bestuurders) 
hoor praten op congressen over (maatschappelijke) impact dan moet je constateren dat daar 
nog veel te winnen is. Uitspraken als ‘impact, ja wij noemen dat doorwerking in het hbo’, of de 
dooddoener ‘dat is een semantische discussie’ als het gaat om het verschil tussen impact en 
doorwerking, zijn niet van de lucht. 
Misschien is enige empathie wel op zijn plaats want het wordt ze niet makkelijk gemaakt.  
De definiëring en positionering van doorwerking is nogal halfslachtig gedaan. Voor wat 
betreft de definiëring draagt de commissie Pijlman het aspect aan van gerichtheid, namelijk 
door de gerichtheid van doorwerking niet globaal in te vullen (‘samenleving’) maar drievoudig 
te formuleren. Het gaat niet alleen om de effecten op de samenleving maar ook die op  
het onderzoeksveld én nadrukkelijk de effecten op het onderwijs. Bovendien krijgt ‘de’ 
samenleving ook meer gerichtheid door te spreken over het specifieke effect op de 
beroepspraktijk. Zo ontstaan als groepen waar doorwerking op gericht is: onderzoek - 
onderwijs - beroepspraktijk, de befaamde driehoek. De commissie Franken draagt een  
ander aspect aan, namelijk de ‘breedte’ waar doorwerking over gaat. Dit ‘bredere’ betreft de 
onderkenning dat gedurende het onderzoeksproces al kennisontwikkeling en -uitwisseling 
plaatsvindt tussen deelnemers en actief interventies plaatsvinden om het object van studie 
te veranderen c.q. te verbeteren. Praktijkgericht onderzoek sorteert al effecten tijdens het 
onderzoeksproces (‘ook tijdens, niet alleen na’). Naast de ‘gerichtheid’ en ‘breedte’ van 
doorwerking, ontbreekt echter een verdieping van het begrip zelf: wat is nu precies de aard 
van doorwerking?

Ook opmerkingen over de positionering van doorwerking zijn weinig verhelderend.  
In beide rapporten wordt geen analyse gegeven van de relatie tussen doorwerking en impact. 
En over valorisatie wordt alleen gesteld dat doorwerking ‘breder’ is dan het valorisatiebegrip. 
Misschien nog wel belangrijker is dat aanvankelijk doorwerking wordt geplaatst aan het eind 
van het onderzoeksproces, als een laatste stap. In het rapport van de commissie Franken is 
dit aangepast. De commissie Franken ‘citeert’ het figuur uit het rapport van Pijlman, met  
een belangrijke wijziging, namelijk dat de doorwerking nu een pijl is geworden die alle 
voorafgaande onderzoeksfases omvat (2018, p. 10). De pijl blijft nog wel één kant op wijzen 
in een keten van activiteiten. Dit laatste is niet onbelangrijk, het lijkt te refereren naar een 
onderliggend logisch procesmodel van evaluatie van onderzoek. De vraag is of het 
praktijkgericht onderzoek daarmee geholpen is. 
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Belangrijk is de concipiëring dat doorwerking ook gaat over effecten tijdens het 
onderzoeksproces. Hier kunnen de effecten van de voorbereiding op het onderzoek nog  
aan toegevoegd kunnen worden. De vaak gebruikte term vraagarticulatie verwijst hiernaar. 
De gezamenlijke formulering van de onderzoeksvraag, verwachte oplossingen en gewenste 
opbrengsten door de stakeholders kan zeker beschouwd worden als al een proces van 
kennisuitwisseling en kennisontwikkeling. Dit ‘voor en tijdens, niet alleen na’ heeft ook 
consequenties voor de te gebruiken indicatoren. Er komt namelijk meer nadruk te liggen  
op kennisinteracties en ook netwerken. Kennisinteracties zijn die interacties waar er direct 
contact is tussen bijvoorbeeld een onderzoeker en een doelgroep, zoals bij een training of in 
een co-creatie sessie. Andere voorbeelden zijn workshops, consultancygesprekken, (gast)
colleges, webinars, expertsessies, learning communities et cetera. Netwerken gaat over 
deelname in formele en ook informele netwerken, zoals in (regionale) netwerken, fieldlabs, 
communities, maar ook zaken als facility sharing. Al deze voorbeelden kunnen we scharen 
onder zogeheten directe productieve interacties, nota bene een concept dat onderdeel is van 
het NWO impactkader. Het concept doorwerking wijst je erop dat dit al ‘resultaten’ zijn die 
effect sorteren. Met andere woorden we hoeven niet te wachten tot de genoemde resultaten 
cumuleren in publicaties of prototypes (directe productieve interacties), ze hebben al een 
waarde in zichzelf. Het lijkt verstandig deze waarde zichtbaar te maken, wat betekent dat 
doorwerking passende indicatoren én ook methodieken vraagt. Een eerste inzet om dit te 
inventariseren is te vinden op www.doorwerking-hbo-onderzoek.nl

Het ongemak met de term doorwerking begint zich   
steeds meer op de voorgrond te dringen.

Ondanks deze ontwikkelen begint het ongemak met de term doorwerking zich steeds meer 
op de voorgrond te dringen. Zo wordt ook in het BKO om de hete brij heen gedraaid. Het  
gaat mij daarbij niet eens zozeer om de term, maar in het kielzog van de term liggen meer 
conceptuele en pragmatische vragen over hoe we naar evaluatie van onderzoek kijken,  
hoe we de invloed van onderzoek willen aantonen, welke bijdrage we als hogescholen aan 
maatschappelijke uitdagingen leveren en of we naast een kwaliteitskader ook niet een 
doorwerkingskader moeten formuleren. Als we die vragen niet serieus nemen dan is de 
teloorgang van de term doorwerking reeds in gang gezet, dat is een veeg teken.
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