
1e ronde 
praktijkgericht onderzoek 
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Startbijeenkomst 10 april 2019



Programma

14:00 Opening, welkom door NRO

14:20 Project pitches

15:00 Pauze

15:10 Samen de diepte in

15:40 Intervisiecarrousel – ronde 1

16:00 Intervisiecarrousel – ronde 2

16:20 Afsluiting

16:30 Borrel



Welkom

Even voorstellen…

Judith Huisman – NRO
j.huisman@nwo.nl

Irma Nadal – NRO
i.nadal@nwo.nl

Projectbeheer: projectbeheer@nro.nl 



In de zaal…

- Consortia?

- Hogeschool / universiteit?
- Docent, onderzoeker, alles-kunner?



Missie van het NRO: 
“Met onderzoek onderwijs vernieuwen”





Project pitches

Toegankelijkheid van het hoger onderwijs
1. Aminata Cairo: Ontwikkeling van de Inclusivity Training Toolkit
2. Rashmi Kusurkar: Onbedoelde effecten van selectie op de diversiteit 

van de geneeskundestudentenpopulatie en de kandidatenpool: Wat 
kunnen we er aan doen? 

Kleinschalig onderwijs en studentenwelzijn
3. Marjo Fokkens-Bruinsma: ‘Life is tough but so are you’. Bevorderen 

van mentale veerkracht van studenten aan de lerarenopleiding. 
4. Saskia Brand-Gruwel: Studentenwelzijn door betrokkenheid en 

netwerkleren in het pabocurriculum (OU en vijf zelfstandige pabo’s)

Onderwijs en de verbinding met de samenleving
5. Daan Andriessen: Impactvol afstuderen in het hoger onderwijs: 

afstudeertrajecten in het hart van de kennisdriehoek (HU, Avans, 
HAN, HvA en Vereniging Hogescholen)

6. Monique Volman / Frank Cornelissen: Ervaringsonderwijs in 
juridische opleidingen: een brug naar de samenleving (Uva en HvA)



DEVELOPMENT OF THE INCLUSIVITY 
TRAINING TOOLKIT

Aminata Cairo Haagse
Hogeschool + InHolland + 
Leiden Universiteit



“I don’t know how to deal with the diversity 
in my class and really need some help”, or “I 
am afraid to address the self-segregation 
of my students”



RESEARCH QUESTION

What is the most effective way to assist lecturers in becoming capable of creating 
inclusive learning environments?
 Sub-questions:
 What is the most effective way to engage lecturers who have been trained and conditioned in a 

dominant cultural paradigm and are uncomfortable in engaging the story of the marginalized other?
 What are the most effective methods to support lecturers in connecting with the story of the 

(marginalized) other?
 What are the most effective methods to assist lecturers in their empowerment and confidence to act?
 What is the most effective way to assist lecturers to claim and practice their newfound applied 

knowledge in a sustainable manner?



PARTS
(part 1) of the research teaching professionals, managerial staff and students will engage 
through the Toolkit. 
 There will be working conferences where participants and researchers will reflect on data

(part 2), after the Toolkit sessions the researchers will have working sessions where they 
review their experiences and reflect on skills facilitators need to have and can be most 
effective. 

(part 3), materials will be developed to make the discovered knowledge widely available, 
and integrate the knowledge as a sustainable and integral part of teacher preparation and 
support at the university level.



EMPHASIS

There are the standard evaluations: knowledge and products

How do we show the cultural impact?

How do promote that the cultural impact is just as if not more important in terms of 
bringing about change?



Onbedoelde effecten van selectie op de 
diversiteit van de 
geneeskundestudentenpopulatie en de 
kandidatenpool: Wat kunnen we er aan doen?

Rashmi Kusurkar, Hoofd Onderzoek van onderwijs, Amsterdam UMC locatie VUmc



De leden van het consortium
Amsterdam UMC locatie VUmc:
• Prof. Dr. Gerda Croiset, hoogleraar VUmc, vice-decaan UMCG, voorzitter van de Opleidings Commissie GNK
• Dr. Rashmi Kusurkar, hoofd onderzoek van onderwijs
• Dr. Anouk Wouters, postdoc onderzoek van onderwijs
• Lianne Mulder, promovendus
• Studentvertegenwoordiger

Amsterdam UMC locatie AMC:
• Prof. Dr. Jan Hindrik Ravesloot, onderwijsdirecteur GNK

Erasmus MC:
• Prof. Dr. Walter van den Broek, onderwijsdirecteur GNK, directeur IMERR
• Promovendus
• Studentvertegenwoordiger

Technische GNK, Universiteit Twente:
• Dr. Heleen Miedema, onderwijsdirecteur

Farmaceutische wetenschappen, Universiteit Utrecht:
• Dr. Andries Koster, UHD, voormalig onderwijsdirecteur bachelor farmacie
• Dr. Renske van Gestel, UD, hoofd van selectie voor bachelor farmacie



De belangrijkste onderzoeksvragen
Proefschrift 1 - “Perceptions about getting ready for
and getting in through selection and motivating
diverse high school students for health professions
education”:

• What are the perceptions of different ethnic
groups regarding facilitators and barriers

- in “getting ready for” admission to
and

- for “getting in” to
medical/technical medical/pharmacy studies in the
Netherlands?

• How can we motivate diverse high school
students for “getting ready” for selection in order
to facilitate them for “getting in” to
medical/technical medical/pharmacy studies?

Proefschrift 2 - “Selection processes: Effects and
perceptions of applicants, and development of
Widening Access (WA) criteria”:

• How do the selection processes at different
universities compare in terms of their effect on the
diversity of applicants and students?

• How do applicants perceive selection processes
and their different steps at different medical
schools?

• How can we develop WA criteria specific to the
context of the Netherlands and validate them?



jan-feb 2019 – Studie 1 – Ethische toestemming aanvragen

april-dec 2019 - Het aanstellen van 2 promovendi, data verzameling, analyse, schrijven artikel - studie 1 
van beide proefschriften

- Ethische toestemming aanvragen – Studie 2 van beide proefschriften

jan-sept 2020 - data verzameling, analyse, schrijven artikel - studie 2 van beide proefschriften
- Ethische toestemming aanvragen - Studie 3 van beide proefschriften, en studie 4 van het 

tweede proefschrift

okt 2020-jan 2021 - data verzameling, analyse, schrijven artikel - studie 3 van beide proefschriften, 
studie 4 van het tweede proefschrift 2 

feb 2021-feb 2022 – afronden van het schrijven van proefschrift
- kennisbenutting activiteiten

De belangrijkste onderzoeksactiviteiten



Hoe gedurende en na het programma gewerkt wordt aan 
het delen en benutten van de onderzoeksresultaten
• 8 wetenschappelijke artikelen (4 per promovendus) 

• Onderzoeksrapport voor NRO

• Professionele publicaties bij Medisch Contact, Tijdschrift Onderzoek van Onderwijs, VO 
magazine en op websites zoals www.kennisportalonderwijs.nl

• Publicatie van een handleiding met Widening Access criteria, in gedrukte vorm en pdf (op de 
NRO en websites van de leden van het consortium)

• Instructievideo over selectie voor GNK en de voorbereiding

• Disseminatie van de resultaten op Twitter en andere social media

• Presentaties op nationale en internationale congressen

• Twee symposia organiseren voor kennisbenutting

http://www.kennisportalonderwijs.nl/


Vraag

Onderdeel van het project is een diversiteitsmonitoring in relatie tot selectie voor de
geneeskundeopleiding. We gaan onderzoeken of en hoe de verschillende selectiestappen
de diversiteit van de kandidatengroep beïnvloeden. Daarvoor is informatie nodig over de
achtergrondkenmerken van de kandidaten (zoals sociaaleconomische status,
opleidingsniveau van ouders, etniciteit). Deze informatie wordt niet standaard verzameld
in een selectieprocedure. Onze vraag is hoe we dit het beste zouden kunnen aanpakken,
zowel praktisch als ethisch. Ons voorstel is om deze informatie middels een vragenlijst te
verzamelen tijdens de selectieprocedure. Mogelijk hebben collega’s nog andere/betere
suggesties. Aandachtspunten hierbij zijn: eventuele druk om tijdens zo’n high stakes
procedure deel te nemen aan onderzoek versus de wens om zoveel mogelijk kandidaten
te includeren. Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden via CBS? Hebben collega-onderzoekers
hier ervaring mee?



Life is tough but so are you
Bevorderen van mentale veerkracht van studenten aan de 

lerarenopleiding



Weerbare docenten: veren terug na uitdagingen of lastige siutaties, en
bloeien op persoonlijk en beroepsmatig vlak met als gevolg positieve
zelf-verwachtingen, welbevinden en beroepsbetrokkenheid

Ook wel de #floreraar genoemd....



Doelen, design, activiteiten
In de praktijk

Environmental scan 
binnen de vier
instellingen

Ontwikkelen en implementatie
blended learning module

Multiple case-study benadering

Weerbaarheid

Nationaal, mixed-
method



Delen en benutten van resultaten



Gespreksonderwerp 

• Hoe zorgen we ervoor dat dit niet ook wordt ervaren als “extra”, als 
“werkdruk verhogend”?



Ons consortium

Marjon Fokkens-
Bruinsma

Els van Rooij
Ellen Jansen

Michelle 
Gemmink

Ietje Pauw

Monika Louws
Martine van 

Rijswijk

Dineke 
Tigelaar



Interessant? Vragen?

• Marjon.bruinsma@rug.nl / E.c.m.van.rooij@rug.nl
• Twitter: #floreraar
• Website: https://thrive.gmw.rug.nl/

mailto:Marjon.bruinsma@rug.nl
mailto:E.c.m.van.rooij@rug.nl


Startbijeenkomst NRO
10 april 2019

Student welfare through involvement and networked 
learning in primary teacher training



Partners



Onderzoeksvragen
Hoofdvraag

Hoe kan studentenwelzijn in leernetwerken als kleinschalige onderwijssettings
gefaciliteerd worden om de socialisatie, motivatie en leerresultaten van studenten te 
bevorderen?

Deelvragen

1. In hoeverre bevordert het deelnemen aan leernetwerken de socialisatie, motivatie en 
leerresultaten van studenten?

2. Hoe hangt de sociale configuratie van netwerken samen met socialisatie, motivatie 
en leerresultaten van studenten?

3. Welke kenmerken van (het faciliteren van) de rol van studenten in leernetwerken 
spelen een rol bij het stimuleren van socialisatie, motivatie en leerresultaten van 
studenten?



Onderzoeksontwerp



Onderzoeksinstrumenten
Variables Operationalization Instruments Research questions

Social configuration DSL Framework DSL Interview (DSLI) and questionnaire 
(DSLQ) (validated)

2

Socialisation Density
Centrality

Social network analysis (SNA) (validated) 1

Motivation Competence
Relatedness
Autonomy (Social 
Determination Theory)

Motivation for Teacher Professional Learning 
Questionnaire (MTPLQ) (validated)

1

Learning Value Creation Framework Value Creation Interview (VCI) (validated) 1

Learning results Netwerkscan 1

Facilitation Audio recordings network meetings
Reflective notes (RN) (validated)

3



Onderzoeksopbrengsten
Opbrengst Doelgroep

Onderzoeksrapport NRO, onderzoekers

Paperpresentaties ORD, EAPRIL/EARLI, Networked Learning Conference Onderzoekers

Wetenschappelijke publicatie (bijv. Journal of Educational Change; Journal of Vocational 
Education and Training)

Onderzoekers

Vakpublicatie (bijv. Tijdschrift voor Lerarenopleiders; Tijdschrift voor Hoger Onderwijs; 
Onderwijsinnovatie)

Onderzoekers, professionals

Welten Symposia Onderzoekers, professionals

Website als ‘work in progress’
• Blog of vlog ‘op weg naar het ideale leernetwerk’
• Presentaties en publicaties
• Doorkijkjes en ontwikkelde materialen
• Handige links, interessante literatuur en hulpmiddelen

Onderzoekers, professionals



Website staat centraal



Discussiepunten 
intervisiecarrousel

Welke ervaringen heeft men met het werken met een app voor het 
verzamelen van onderzoeksdata en hoe verhoudt het gebruik van 
een app zich tot de AVG?

De populaties op de vier te vergelijken pabo’s zijn heel 
verschillend; in hoeverre lopen we het risico om ‘appels met peren 
te vergelijken’?



NRO-project 
Impactvol afstuderen 

(2019-2022) 



Onderzoeksvragen

Ontwerpvraag: scenario’s afstuderen => waardecreatie

1. Huidige trajecten?
2. Waardecreatie op dit moment, good practices, struikelblokken
3. Mogelijke scenario’s die boundary-crossing en waardecreatie

stimuleren



Doorwerking

Combineren van 
kennisdoelen met 
maak- en 
systeemdoelen 



Werkwijze: Co-design



Organisatie van project

Begeleidingsgroep

Onderz
oekgroe

p

Kerngro
ep

Daan Andriessen
Lisette Munneke
Els van der Pool
Tonnie van der Zouwen
SAC/sectorraad economische sector

Studenten
Praktijkpartners
Opleidingen 
Bestuurders
Onderzoek

Opleidingen



Dilemma

Hoe spelen we methodologisch goed in op de snelheid waarmee de 
praktijk veranderd? 

Voorbeeld: toen we het voorstel schreven waren veel opleidingen nog 
in de bewustwordingsfase, op dit moment zijn er al veel opleidingen 
aan het herontwerpen…

Kort gezegd: hoe ga je om met grondigheid en houd je een onderzoek 
tegelijk relevant?



Ervaringsonderwijs in juridische opleidingen; 
een brug naar de samenleving

10 april 2019, startdag Praktijkgericht onderzoek voor het HO



Achtergrond en aanleiding

Amsterdam Law Practice (Fac. der Rechtsgeleerdheid)
 studenten Rechtsgeleerdheid beter voorbereiden op de rollen die 

zij in de maatschappij zullen vervullen

 door al tijdens studie ervaring op te doen met het toepassen van 

wetenschappelijke kennis vanuit een beroepsrol

 in clinics, law labs en simulaties. 

= Experiential education = ervaringsonderwijs

41



42

Amsterdam 
Law Hub



Consortium

 Uva Faculteit der Rechtsgeleerdheid
- Andre Nollkaemper (decaan)

- Aniek de Ruijter (programmamanager Amsterdam Law

Practice)
 HvA Faculteit Maatschappij en recht

 Arnt Mein (lector Legal management)
 Studiecentrum Rechtspleging

 Frank Cornelissen (lector Onderwijskunde)
 UvA Research Institute Child Development and Education

 Monique Volman (hoogleraar Onderwijskunde) 

 Dorothy Duchatelet (postdoc)
43



Onderzoeksvraag

Wat zijn de kenmerken van uitvoerbaar en effectief 
ervaringsonderwijs in Nederlandse juridische 
opleidingen?

Wat is het effect van ervaringsonderwijs op de 
professionele competenties, professionele identiteit, 
betrokkenheid, tevredenheid en prestaties van 
studenten? 

44



Deelonderzoek 1: inventarisatiestudie

 Inventarisatie van good practices in juridisch 

ervaringsonderwijs in WO, HBO en nascholing: 

oefenen met beroepsrollen, reflectie en toetsing 

 Resultaat: ontwerpprincipes

45



 Docenten van 12 WO- en 4 HBO-cursussen 
ontwikkelen en implementeren nieuwe vormen van 
rollenspel, reflectie en toetsing 

 In twee learning communities
 Evaluatie: 

 Bijdrage van de herontworpen cursussen aan professionele 
competenties, professionele identiteit, betrokkenheid, 
tevredenheid en prestaties van studenten

 Welke mechanismen liggen daaraan ten grondslag?

 Data: vragenlijst studenten, focusgroepinterviews 
docenten en studenten, toetsresultaten

 Product: herontworpen cursussen + aangescherpte 
ontwerpprincipes 46

Deelonderzoek 2: Ontwerpstudie



 Evaluatie op programmaniveau 
 22 WO-masters en 4 HBO-bachelors (900/200 

studenten) 
 Bijdrage van master met ervaringsonderwijs aan de 

professionele competenties, professionele identiteit, 
betrokkenheid, tevredenheid en prestaties van 
rechtenstudenten?

 3 metingen aan het eind van 3 achtereenvolgende 
studiejaren

 Data: vragenlijst, focusgroepinterviews studenten, 
toetsgegevens

47

Deelonderzoek 3: evaluatiestudie



Delen / benutten van onderzoeksresultaten
Gedurende het programma 
 Uitwisseling in en tussen learning communities
 Bijeenkomsten voor docenten van 

consortiuminstellingen na elke deelstudie
 Delen van resultaten in eigen netwerken

Na het programma
 (Digitale) publicatie voor docenten en managers HO
 Kennisclip
 Praktijkgerichte en wetenschappelijke artikelen
 Presentaties op conferenties
 Slotsymposium 48



Gespreksonderwerp intervisiecarrousel

Hoe kunnen we een gevoel van gezamenlijkheid en 
onderlinge betrokkenheid creëren, ook al geven de 
betrokken docenten in de twee learning communities 
verschillende vakken en experimenteren ze met 
verschillende activiteiten?

49



Samen de diepte in…

In gesprek met het andere consortium uit uw thema



Intervisiecarrousel

1. Vragen over de vraag stellen (+/- 2 min)
2. Op post-it eerste ideeën schrijven (+/- 1min)
3. Post-its bespreken



Intervisiecarrousel – ronde 1

ONDERZOEK DOEN IN DE PRAKTIJK

1. Praktijkgericht onderzoek doen in een snel 
veranderende praktijk (Daan Andriessen)

2. Praktijkgericht onderzoek doen in instellingen met 
verschillende studentenpopulaties: appels & 
peren? (Saskia Brand-Gruwel)

3. Creëren van een gevoel van gezamenlijkheid en 
onderlinge betrokkenheid onder docenten die 
verschillende vakken doceren en verschillende 
experimenten uitvoeren (Monique Volman)

4. Aantonen van cultuurverandering (Aminata Cairo)



Intervisiecarrousel – ronde 2

DATA VERZAMELEN 

1. Gebruik van een app voor het verzamelen van 
data: AVG-proof? (Saskia Brand-Gruwel)

2. Betrokkenheid van respondenten, zonder hen te 
overvragen (Marjon Fokkens-Bruinsma)

3. Verzamelen van achtergrondgegevens (SE-
status, opleiding ouders, etc.) van studenten –
snelle toegang? Toestemming? (Rashmi 
Kusurkar)



Afsluiting

Opbrengst van de dag?

Borrel staat beneden voor ons klaar!
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