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Actieplan Blended praktijkgericht onderzoek 
Versie 4.0, 09 april 2021 
 
Aanleiding 
Tijdens de lockdown in het voorjaar van 2020 is vrijwel iedereen van de HU noodgedwongen thuis 
gaan werken. Veel van de bestaande werkzaamheden, en dan vooral de meetings, zijn van fysieke 
meetings omgezet naar MS Teams meetings. Na een tijd zo te hebben gewerkt merkten docenten en 
onderzoekers dat deze werkwijze niet het fysiek ontmoeten kan vervangen. Met dit actieplan richten 
we ons specifiek op medewerkers die praktijkgericht onderzoek uitvoeren binnen kenniscentra, 
lectoraten en centers of expertise. 
 
Praktijkgericht onderzoek heeft als belangrijke kenmerken:  

- Een grote aandacht voor vraagarticulatie met de praktijk 
- Nauwe samenwerking met de praktijk gedurende het onderzoek om doorwerking te 

bewerkstelligen.  
Dit vraagt dat onderzoekers, naast academische onderzoeksvaardigheden, beschikken over 
competenties omtrent netwerkvorming, samenwerken en vraagarticulatie met de praktijk. Ook 
wordt verlangd dat ze de afweging kunnen maken van methodische grondigheid versus praktische 
relevantie en het bewerkstelligen van doorwerking. Op een goede manier kunnen samenwerken met 
een grote diversiteit aan samenwerkingspartners is daarbij een kerncompetentie. Dit was, voor de 
COVID-19 situatie, in een ‘offline omgeving’ al een uitdaging voor onderzoekers, maar in een bijna 
100% online situatie nog complexer. Tegelijkertijd hebben we in de afgelopen maanden ook allerlei 
ervaringen opgedaan waaruit blijkt dat de inzet van online tools en digitale middelen juist de 
samenwerking tussen onderzoekers en samenwerkingspartners buiten de HU kan versterken en 
faciliteren.  
 
Bovengenoemde aanleidingen leidden tot het idee om naast het blended learning concept dat we 
voor ons onderwijs inzetten, ook het concept van blended praktijkgericht onderzoek (blended PGO) 
te gaan ontwikkelen. Wij verwachten dat er in de toekomst meer online gewerkt zal blijven worden. 
Dat zal leiden tot werksituaties waarin iedereen online aanwezig is in een meeting of situaties waarin 
een deel van de groep fysiek op locatie aanwezig is en daarnaast deelnemers online participeren. Dat 
vraagt om andere manieren van werken waarbij onderzoekers nieuwe tools, kennis en vaardigheden 
nodig hebben om de belangrijkste samenwerkingsprocessen in praktijkgericht onderzoek te 
faciliteren. De ontwikkeling van nieuwe tools en digitale middelen is nodig om dit goed te kunnen 
faciliteren als onderzoeker. In dit project gaan die beiden, ontwikkeling van nieuwe tools/werkwijzen 
en het professionaliseren van onderzoekers hand-in-hand.  
 
Verbinding tussen blended PGO en Teaching and Learning Network (TLN) 
Binnen TLN is blended PGO een belangrijke portefeuille. TLN wil graag in de komende jaren de 
onderzoekscomponent uitbouwen ter ondersteuning van de HU onderzoek infrastructuur en 
professionalisering van individuele onderzoekers richting PGO-onderzoekers nog verder stimuleren. 
Afgelopen jaar is het expertisegebied ‘onderzoeken’ ingesteld om de professionalisering van 
onderzoekers een impuls te geven. Samenwerking tussen dit expertisegebied en de Blended 
Research groep ligt daarmee voor de hand. Het expertisegebied zal een grote rol spelen bij het in 
kaart brengen van de behoeften van onderzoekers en kan de ontwikkelde tools en werkwijzen een 
plek geven in al bestaande professionalisering. Ook kan het nieuwe cursussen/leergangen 
ontwikkelen die zich specifiek richten op blended PGO.  
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Aanpak 
 

De aanpak voor het ontwikkelen van blended praktijkgericht onderzoek zoals we dat in het huidige 

project voorstellen is opgebouwd uit 3 fasen, hierboven zijn fases 1 en 2 gevisualiseerd. In de drie 

fases werken de Blended Research groep en TLN samen met praktijkgerichte onderzoekers en 

partners: 

1. Voorbereiden en verkennen 

In deze fase worden knelpunten voortkomend uit het (deels) digitaal werken in PGO door middel van 

co-creatie sessies en focusgroepen bestudeerd. Hierbij worden ook de probleemeigenaars in kaart 

gebracht, deze kunnen natuurlijk de PGO-onderzoekers zelf zijn, maar bijvoorbeeld ook de 

ondersteunende diensten en stakeholders uit de praktijk. Knelpunten en probleemeigenaars worden 

binnen de HU gezocht, hierbij worden de contexten, mechanismen, gewenste en huidige uitkomsten 

in kaart gebracht.  

Parallel worden door experimenten de technische mogelijk en onmogelijkheden van de bestaande 

technologie en infrastructuur in kaart gebracht. Hier geldt een bottom-up aanpak met learning 

communities in bijvoorbeeld een labvorm. Er worden kleine experimenten uitgevoerd en middelen/ 

werkwijzen uitgeprobeerd, waarbij kort cyclisch en lerend wordt gewerkt. Voorbeeld van 

experimenten zijn 

- Het onderzoeken van de toepasbaarheid van 

kleine toetsenbordjes met sneltoetsen voor 

digitaal vergaderen  

- De haalbaarheid en bruikbaarheid verkennen 

van telepresence door middel van robots (zie 

figuur 2). 

De kennis en uitkomsten van de experimenten en 

prototypes van de technologie leiden tot inspiratie en 

input voor fase 2.  

Figuur 1 Fase 1 en fase 2 

Figuur 2 Voorbeelden van telepresence 
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2. Ontwikkelen en valideren 

In de tweede fase van het project wordt door middel van co-creatie met onderzoekers vernieuwende 

werkwijzen, professionalisering en bijbehorende tools ingezet, geëvalueerd en verbeterd. Voorbeeld: 

Er wordt een workshop gegeven die een nieuwe werkwijze introduceert. Deze workshop wordt na 

het geven met de deelnemers geëvalueerd. Enkele weken na de workshop wordt met de deelnemers 

nogmaals geëvalueerd wat de impact was van de workshop. Met deze kennis wordt de workshop 

verbeterd. Deze cyclus gaan we per tool/ werkwijze tweemaal door om de tool/ werkwijze met de 

gewenste impact te implementeren. 

 

Figuur 3 Fase 3 

3. Verbinden met (professionaliseringsactiviteiten) Expertisegebied ‘Onderzoek’ van TLN 

De derde fase (figuur 3) van het onderzoek leidt tot een samenkomst van de verschillende 

interventies. De tooling en nieuwe werkwijzen zijn getest en gevalideerd in fase 2 en worden hier 

samengevoegd in één toolkit. Deze toolkit is een bundeling van de werkwijzen en tools die 

ontwikkeld zijn voor de verschillende onderzoekscontexten waar een nieuwe interventie nodig was. 

Deze toolkit wordt onder anderen verduurzaamd door implementatie in nieuwe 

cursussen/leergangen binnen het expertisegebied ‘Onderzoeken’ van TLN; professionaliserings-

activiteiten worden ontwikkeld om de nieuwe werkwijzen en tools te verduurzamen in het 

handelingsrepetoire van onderzoekers. Denk hierbij aan het organiseren van evenementen of 

netwerkmiddagen, gericht op thema’s die van belang zijn binnen Blended PGO.  

Andere plaatsen waar de toolkit wordt verduurzaamd is opname door Digitale Onderzoeksomgeving 

(DOO), Dienst Onderwijs Onderzoek & Studentzaken (OO&S) en ICT/ AV diensten. 

Onderzoeksactiviteiten binnen PGO 
We willen voor diverse activiteiten binnen PGO inventariseren waar kansen en problemen liggen als 
het gaat om blended PGO. Activiteiten die we daarbij onderscheiden zijn:  

 Netwerken en consortiumvorming 
 Cirkelen rond je onderzoek (van vraagarticulatie naar onderzoeksopzet) 
 Onderzoeksuitvoering (interventies, dataverzameling en – analyse) 
 Delen van onderzoeksresultaten 

 
Netwerken en consortiumvorming 
Een belangrijk onderdeel van praktijkgericht onderzoek is je vermogen als onderzoeker om te 
netwerken en het deelnemen aan of tot stand laten komen van een onderzoeksconsortium. 
Gedurende de COVID19 pandemie zijn de ‘oude manieren’ van netwerken zoals het deelnemen aan 
conferenties of het bezoeken van hogescholen en universiteiten in het buitenland niet meer 
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mogelijk. Dat vraagt om online manieren van netwerken. Daarnaast is het bij consortiumvorming 
vaak belangrijk om andere onderzoekers te leren kennen. Tijdens de huidige pandemie komt het veel 
voor dat onderzoekers elkaar nog nooit fysiek ontmoet hebben en toch moeten samenwerken. Dat 
vraagt om werkvormen en tools waarmee het toch mogelijk is om elkaar goed te leren kennen en tot 
een prettige samenwerkingsrelatie te komen. Een mogelijkheid is om hiervoor de voorbeelden van 
blended onderwijs te verzamelen en onderzoeken wat we daarvan kunnen gebruiken voor blended 
PGO.  
 
Cirkelen rond je onderzoek 
In de voorbereiding op een onderzoek is er een proces van vraagarticulatie en komen tot een 
onderzoeksaanpak waarbij er nauw samengewerkt moet worden met andere onderzoekers, 
praktijkpartners, ervaringsdeskundigen, participanten etc. Dat werd voor de pandemie grotendeels 
gedaan in (grote) fysieke bijeenkomsten op één locatie. Door COVID19 moet dat op dit moment nog 
grotendeels online via bijvoorbeeld MS Teams. Dat geeft nieuwe mogelijkheden zoals het terug 
kunnen kijken van bijeenkomsten. Het geeft echter ook beperkingen, denk aan het minder makkelijk 
gezamenlijk brainstormen over problemen of mogelijke aanpakken en het minder voorkomen van 
informele gesprekken. De ontwikkeling van nieuwe tools en werkwijzen zou kunnen helpen om in de 
toekomst de mogelijkheden optimaal te benutten en de beperkingen op te lossen. Hierbij kan 
gedacht worden aan het gebruik van een digitaal gezamenlijk whiteboard, professionele software en 
hardware voor video-opnames voor kennisdeling en telepresence bij de koffiemachine voor 
informele conversaties. 
 
Onderzoeksuitvoering 
Als het gaat om interventies ontwerpen, data verzameling en data analyseren komt het veel voor 
binnen PGO dat ook dat gezamenlijk met anderen gedaan wordt. Zo kunnen participanten gevraagd 
worden om deel te nemen aan de data-analyse om de betrouwbaarheid en validiteit van die analyse 
te vergroten of om de doorwerking van een onderzoek te stimuleren. Vaak wil een PGO-
onderzoeker, praktijkpartners en participanten in de diverse fasen van het onderzoek actief en 
inclusief betrekken. Hier geven online en hybride manieren van werken (meer) mogelijkheden om 
anderen te laten participeren en is het nodig tools en werkwijzen te ontwikkelen om dit beter te 
faciliteren.  
 
Delen van onderzoeksresultaten 
Waar in het begin van de pandemie alle congressen, lezingen, workshops, webinars etc. uitgesteld of 
geannuleerd werden, worden deze nu grotendeels online georganiseerd. Onderzoekers staan hier 
voor de uitdaging om bij een presentatie of workshop deelnemers te boeien, te betrekken en te 
bewegen. Er wordt op dit vlak (o.a. binnen de Blended Research groep) geëxperimenteerd met 
bijvoorbeeld evenementen met telepresence, digitale ontmoetingsplaatsen, opnemen van video’s, 
digitale interactieve tafels en een breed scala aan tools zoals Mural en Wooclap. Daarbij is het ook 
nodig dat ze leren bewegen in de grote diversiteit aan tools en middelen die door de HU op haar 
beurt optimaal gefaciliteerd moeten worden. Daarnaast is het ook hier nodig om te kijken naar 
nieuwe digitale middelen en werkwijzen om op een interactieve manier te kunnen presenteren en 
delen. Hierbij kijken we ook hoe het delen van onderzoeksresultaten kan verlopen bij een (deels) 
digitale sessie. Hierbij is het belangrijk dat alle stakeholders, zoals congresorganisaties, 
subsidieverstrekkers en consortiumleden goed meekomen in het gebruik van de tools en werkwijzen. 
 
Globale planning 
Er wordt om en om gewerkt aan fase 1 en fase 2 (figuur 1), het werken in één fase duurt vier weken. 
In de eerste fase zijn twee parallelle sporen te ontdekken (figuur 1). In het ene spoor wordt met 
experimenten ontwerpinspiratie opgedaan en leert de Blended Research groep tools kennen die 
mogelijkheden bieden op het gebied van blended samenwerken. Er worden technologieën verkend 
die hun toepassing in andere contexten hebben bewezen, zoals telepresence. Ook worden 
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technologieën onderzocht die wellicht niet voor de hand liggen, zoals het gebruik van een numpad 
om sneltoetsen in te stellen bij digitale bijeenkomsten.  
In het parallelle spoor worden door de Blended Research groep, TLN en DOO, de stakeholders en 
diens knelpunten in kaart gebracht. We starten dicht bij de Blended Research groep, met 
ontwerpende PGO-onderzoekers. We zullen steeds breder stakeholders betrekken in het onderzoek. 
Door middel van focusgroepen met onderzoekers uit alle kenniscentra/ lectoraten brengen we de 
researcher journey in kaart. Met deze journey krijgen wij een impressie van alle activiteiten, 
betrokken stakeholders en pijnpunten in het proces van onderzoek doen. In een vervolg zullen ook 
de onderzoek ondersteunende organisaties gevraagd worden de journey aan te vullen. Ook 
betrokkenen uit de praktijk zullen uiteindelijk aangeven hoe ze bij het onderzoek betrokken zijn en 
waar knelpunten liggen in het samenwerken bij blended PGO.  
 
In fase 2 komen de sporen uit fase 1 samen. Hier wordt met de technologieën uit het ene spoor, de 
ontdekte knelpunten uit het andere opgelost. De oplossing wordt gevalideerd met de doelgroep en 
na de eerste validatiesessie (bijvoorbeeld het testen van een workshop) wordt deze verbeterd.  
Activiteiten binnen alle fasen passen in een research through design aanpak, bijvoorbeeld: 

- Problemen te inventariseren door middel van een focusgroep met onderzoekers.   
- Oplossingen te valideren met een workshops van een nieuw ontwikkelde werkwijze of 

introductie van een tool. 
- Het inspireren van onderzoekers met een inspiratiesessie waarin tools en werkwijzen worden 

geïntroduceerd. 
In de derde fase komen alle ontwikkelde tools en werkwijzen samen in één toolkit, en wordt op een 
bredere manier gewerkt aan professionaliseringsactiviteiten gericht op Blended PGO, denk 
bijvoorbeeld aan netwerkmiddagen, workshops of inspiratiesessies over thema’s als vraagarticulatie 
of doorwerking, waarbij de tools uit de toolkit ook worden verbonden aan de inhoud van die 
activiteiten.  
 
Uitkomsten 
Voor de 4 bovengenoemde onderzoeksactiviteiten binnen PGO brengen we in kaart waar de 
behoeften liggen bij onderzoekers en ontwikkelen we 2 interventies (tools / werkwijzen) welke we 
testen in de praktijk. De tools en werkwijzen komen samen in één toolkit. Deze toolkit zal een vaste 
plaats krijgen in de organisatie door het verwerken van de tools en werkwijzen bij organisaties 
binnen de HU als DOO, SS&O en de opleidingstrajecten van TLN. 
Daarnaast wordt een start gemaakt met professionaliseringsactiviteiten voor onderzoekers gericht 
op het thema Blended PGO, en wordt de inzet van de toolkit hieraan verbonden. Zoals hierboven 
aangegeven worden bijvoorbeeld netwerkmiddagen of inspiratiesessies ingezet over bredere 
thema’s die spelen op het gebied van Blended PGO. 
 
Deliverables (onder anderen): 
Mei 2021: 

• Workshop en instructie video serie Open Broadcaster Software. Hiermee kunnen 
onderzoekers meerdere camera’s en schermen toevoegen aan bijeenkomsten en hoge 
kwaliteit video’s opnemen. 

• Workshop en instructie video serie Mural. Hiermee kunnen onderzoekers een digitaal 
whiteboard gebruiken in online en offline sessies. 

Juli 2021: 

• Platform voor advies met betrekking tot hardware en software bij blended onderzoek 

• Workshop en instructie video serie Wooclap, hiermee kunnen onderzoekers interactie 
toevoegen aan bijeenkomsten.   

• Setje thuiswerk hardwaren zoals een kleine whiteboard, sneltoetsen.  
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• 1e evenement (netwerkmiddag/ inspiratiesessie) gericht op een thema dat van belang is voor 
Blended PGO en waar de inzichten over online tools ook worden gedeeld. 

Eind Dec 2021: 

• Werkwijze om op een digitale manier een fysieke bijeenkomst bij te wonen waarbij de 
digitale aanwezigen een fysieke plaats in de ruimte kunnen innemen (telepresence). 

• De eerdergenoemde toolkit. 

• 2e evenement (netwerkmiddag/ inspiratiesessie) gericht op een thema dat van belang is voor 
Blended PGO en waar de inzichten over online tools ook worden gedeeld. 
 

Uren 
Wie Rol Periode van … tot ….. Uren 

Lisette Munneke Sr. Onderzoeker 01/2021 – 12/2021  80 
Remko van der Lugt 

 
01/2021 – 12/2021 80 

Kariene Woudt-
Mittendorff 

Projectleider / aanjager 
vanuit TLN 

03/2021 – 12/2021 200 

Annoesjka Boersma Onderzoeker 03/2021 – 12/2021 120 
Vacature Onderzoeker 03/2021 – 12/2021 180 

Daan Oldenhof Projectleider / onderzoeker 01/2021 – 09/2021 240 
  10/2021 – 12/2021 160* 

Jasper Huitink Onderzoeker 01/2021 – 06/2021 160 
  07/2021 – 12/2021 160 

Marry Bassa Ontwerpster 01/2021 – 06/2021 120 
  07/2021 – 12/2021 120 

Vacature Onderzoeker  03/2021 – 12/2021 300 
*  Is op het moment nog niet overeengekomen met leidinggevende.  

 

Materiele kosten 
Workshopmaterialen   EUR 5400 

Per onderzoeker per interventie EUR 60, bijvoorbeeld; 18 workshops in het jaar, 5 
deelnemers per workshop. Hiervoor maken we ons eigen workshop materiaal (tools) en 
verzenden deze naar de deelnemers. 

Materialen voor tooling  EUR 24.000 
EUR 2000 per maand voor tools en materialen om tools te maken, te testen en door te 
ontwikkelen. Hier gaat het om (elektronische) hardwaren zoals camera’s, projectoren, 
(touch) schermen, microfoons, robots en microcontrollers enz.. Gebruik en materialen voor 
3D printers, lasercutters werkplaats benodigdheden (hout, elektra etc.). 

 

 

 

 


