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Onderzoeksleerdoelen in bachelorcurricula 
 

Cia Kesselaar, Stefan Vuijst, Marije van Meegen & Didi Griffioen 

Programma Onderzoek in Onderwijs 

Hogeschool van Amsterdam 

 
Samenvatting 

Onderzoeksvaardigheid is in de afgelopen decennia steeds belangrijker geworden in het hoger 

beroepsonderwijs, maar onduidelijk blijft waar bacheloropleidingen zich precies op richten. Om hier 

scherper zicht op te krijgen zijn de leerdoelen gerelateerd aan onderzoek in kaart gebracht bij de 

bacheloropleidingen van de Hogeschool van Amsterdam. Op basis van een kwalitatieve analyse 

middels de methode van Verburgh, Schouteden en Elen (2012) van studiegidsteksten en 

studiehandleidingen laten de voorlopige resultaten zien dat onderzoeksgerelateerde leerdoelen een 

andere vorm en inhoud hebben in verschillende disciplines. Ook zijn de verschillen tussen faculteiten 

groter dan binnen faculteiten. 

 
De competentie onderzoekend vermogen is de afgelopen decennia steeds belangrijker geworden in het 

hoger beroepsonderwijs (Barnett, 2000). De meeste onderwijsprogramma’s streven naar een betere 

verweving van onderwijs en onderzoek in het curriculum (Griffioen, Boerma, Engelbert, & Van der 

Linden, 2013). Er is echter weinig kennis over de manier waarop deze verweving tot stand gebracht 

wordt. Een recent onderzoek heeft een analyse gedaan naar het voorkomen van onderzoeksleerdoelen 

van verschillende opleidingen in Vlaanderen (Verburgh, Schouteden, & Elen, 2012). Ook het 

Research Skill Development Framework (Willison & O'Regan, 2007) waarin het onderzoekend 

vermogen in het curriculum wordt weergegeven als vaardigheden die een student tijdens in vijf 

opeenvolgende niveau’s moet ontwikkelen, suggereert een meer programmatische aanpak. Zowel 

Willison & O’Regan (2007) als Evans (2012) delen onderzoekend vermogen op in kleinere 

componenten die een student moet doorlopen om bekwaam te worden. Uit onderzoek van Verburgh et 

al. (2010, 2012) blijkt dat in het beschreven curriculum inderdaad onderzoeksgerelateerde leerdoelen 

terug te vinden zijn. Dit onderzoek beoogt de leerdoelen per onderwijsmodule in in de curricula van 

de bacheloropleidingen van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in kaart te brengen. Meer specifiek 

is er daarbij aandacht voor de verschillen in focus tussen de disciplines. 

 
Onderzoeksvraag 

Welke leerdoelen streven bacheloropleidingen na in het Hbo? In hoeverre verschillen de 

onderzoeksgerelateerde doelen in de neergeschreven curricula tussen opleidingen en tussen 

faculteiten? 

Methode 

De neergeschreven curricula van alle modules van de 70 bacheloropleidingen van de 7 faculteiten van 

de HvA werden geanalyseerd met behulp van de taxonomie van Verburgh et al. (2012). Voor iedere 

opleiding werd een gewogen profiel opgesteld, dat gebaseerd is op de scores van de 

opleidingsonderdelen. Door deze werkwijze is het mogelijk om de profielen binnen en tussen 

faculteiten te vergelijken (Verburgh et al., 2012). 

 
Resultaten 

De voorlopige resultaten laten zien dat alle opleidingen van de HvA aandacht besteden aan de 

ontwikkeling van het onderzoekend vermogen, maar niet alle typen leerdoelen krijgen gelijkwaardige 

aandacht. Vooral het leerdoel nieuwsgierigheid komt nauwelijks voor. Verder zijn de interdisciplinaire 



verschillen groter dan intradisciplinaire verschillen, terwijl binnen sommige disciplines de 

intradisciplinaire verschillen groter dan bij andere disciplines. 

 
Implicaties 

De ontwikkeling van onderwijsinstelling naar kennisinstelling is volop in beweging en zorgt voor 

discussie over doelen, vormen en mogelijkheden van onderzoek in het hbo. Er is weinig systematisch 

bekend over opbouw van onderzoek in het curriculum (Verburgh et al., 2010) en over de mate van 

verwevenheid van onderzoek in onderwijs, terwijl de gewenste competentieprofielen in toenemende 

mate vragen om een intensievere verwevenheid (Griffioen et al., 2013). Dit onderzoek biedt de eerste 

systematische analyse van bachelorcurricula op onderzoeksleerdoelen in Nederland. En – zover 

bekend – is het tweede onderzoek op dit onderwerp na Vlaanderen. Daarmee hoopt dit onderzoek op 

systematische wijze bij te dragen aan het wetenschappelijke en maatschappelijke debat. 
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