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Bijdrage voor bespreking op PION overleg op 12 april 20181       

 

Handelingsonderzoek aan de university of applied sciences 

Onze indruk is dat behoorlijk wat professionele masteropleidingen in het sociale domein hun 

studenten een vorm van handelingsonderzoek laten doen. We kennen er, buiten de masteropleidingen 

Pedagogiek, in ieder geval vier. Er lijkt op de university of applied sciences meer ruimte voor deze vorm 

van onderzoek dan op de university of science. En dat is goed nieuws. Het zou goed kunnen zijn dat 

het werkveld van onderwijs, zorg en welzijn juist aan deze vorm van onderzoek behoefte heeft. Dat wil 

zeggen aan onderzoek als een directe ingreep in een relatief lastig vraagstuk, in plaats van onderzoek 

gedaan vanaf een afstand, dat kennis oplevert waarmee daarna en los van het onderzoek, betrokkenen 

een ingreep moeten doen. In ieder geval is onze voorlopige ervaring dat de effectiviteit van onze 

studenten bij het in beweging brengen van een vastzittend vraagstuk in hun eigen organisatie is 

toegenomen sinds die studenten handelingsonderzoekend te werk gaan. Het hbo (in het sociale 

domein) zou via handelingsonderzoek heel goed een eigen profiel kunnen ontwikkelen. Het 

praktijkonderzoek naar complexe sociale vraagstukken wordt in dat profiel ingevuld als 

handelingsonderzoek. En juist in die vorm van praktijkonderzoek zijn sommige professionele masters 

(op het sociale domein) goed aan het worden.  

Op de universiteit zijn ook schaarse plaatsen waar handelingsonderzoek wordt beoefend en 

ontwikkeld – bv andragologie aan de universiteit van Groningen – maar deze plaatsen bevinden zich 

in een academische omgeving waar weinig waardering bestaat voor handelingsonderzoek. Hoewel ook 

in het hbo, op het sociale domein, handelingsonderzoek niet onomstreden is (getuige de felle reacties 

van een twee lectoren in het blad van de Open Universiteit op een artikel van Simons) lijkt 

handelingsonderzoek wel een belangrijk discours geworden.  

 

Kortom, er is een mooie ontwikkeling bij de professionele masters die bijzonder de moeite waard is 

om te versterken door de koppen bij elkaar te steken om met en van elkaar te leren. Er lijkt ons veel 

te bespreken. De masteropleidingen die werken met handelingsonderzoek of actieonderzoek 

funderen hun aanpak met uiteenlopende kennistheoretische opvattingen. De onderliggende vraag is 

die naar de kwaliteit van het handelingsonderzoek. Wanneer is dat onderzoek van een hoog, 

wetenschappelijk, niveau?  

 

Het waarnemersperspectief: een kennistheoretische kwestie 

                                                             
1 Deze tekst is een aangevulde versie van een eerdere bijdrage voor een gesprek met andere collega’s op 26 
maart 2018 
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Er lijkt bij het zoeken naar een antwoord op die vraag een behoorlijke overeenstemming tussen de 

professionele masteropleidingen op het sociale domein te bestaan om naar lastige sociale 

vraagstukken te kijken vanuit een complexiteitsperspectief. Het mechanische wereldbeeld in de 

sociale wetenschappen is op z’n retour. Lastige sociale vraagstukken worden niet meer automatische 

gereduceerd tot hun onderdelen waarbij het kapotte onderdeel wordt gezocht en gerepareerd 

(Dekker, 2011). Er ligt meer nadruk op proces, ontwikkeling, evolutie, patronen en integrale systemisch 

samenhang. Het complexiteitsdenken heeft een enorme vlucht genomen. In 2016 verscheen een boek 

over onderwijs waarin wetenschappers allerlei big data over onderwijs analyseren met wiskundige 

formules ontleent aan de computationele wiskunde (Koopmans & Stamovlasis, 2016). Via die 

berekeningen werden complexe onderwijspatronen in kaart gebracht. Naast de meer exacte 

toepassingen van complexiteit zijn er de meer veranderkundige toepassingen zoals bv van Stacey 

(Stacey, 2012).  

 

Deze twee voorbeelden van toepassingen van complexiteitsdenken geven meteen aan dat er nog een 

onderliggende kennistheoretische kwestie speelt en dat is de kwestie van de wetenschapper als 

waarnemer. De wetenschappers in het onderwijsboek voerden hun berekeningen uit als waarnemers 

van de big data. Deze wetenschappers hanteren weliswaar een state of the art 

complexiteitsperspectief maar analyseren die complexiteit vanuit een gangbaar 

waarnemersperspectief, terwijl Stacey de subjectiviteit van wetenschapper, de toevalligheid van de 

context en de belangen van andere stakeholders bij een onderzoek onderdeel van die complexiteit 

maakt. De wetenschapper is bij Stacey geen waarnemer van maar een speler in het complexe sociale 

vraagstuk. Deze kennistheoretische kwestie – het problematiseren van wat Dewey het 

toeschouwersperspectief van wetenschap noemde – speelt al sinds de jaren 30 van de vorige eeuw. 

Volgens ons is het een kernkwestie voor een university of applied sciences, in ieder geval voor het 

sociale domein. Er wordt dus al lang naar een alternatief voor dat perceptualisme gezocht, onder meer 

door action researchers. In onze beleving is dat alternatief nog niet – overtuigend – gevonden. In deze 

bijdrage presenteren we onze zoekrichting voor dat alternatief. 

  

De combinatieopvatting 

We hebben de indruk dat de masteropleidingen over deze kernkwestie – een alternatief voor 

perceptualisme – uiteenlopende opvattingen hebben. Als we het goed zien is de dominante 

opvattingen op de sociale opleidingen het idee om in praktijkgericht onderzoek onderzoekende 

activiteiten te onderscheiden van verbeterende activiteiten en deze beide activiteiten met elkaar te 

combineren. Het waarnemersperspectief in het onderzoeken wordt dan aangevuld met een 

deelnemersperspectief in het verbeteren.  
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Wij zien verschillende voorbeelden van deze combinatieopvatting. Bjvoorbeeld Van Aken (2014) en 

Coghlan en Brannick (2014). In zijn openbare les maakt Andriessen (2014) en scherp onderscheid 

tussen onderzoeken aan de ene kant en veranderen aan de andere kant. Onderzoek is volgens 

Andriessen iets anders dan veranderen. Onderzoeken vraagt om een waarnemersperspectief, 

veranderen om een deelnemersperspectief. Andriessen stelt dat praktijkgericht onderzoek altijd een 

combinatie is. Ook bij Cohlan en Brannick is de combinatieopvatting te herkennen. De auteurs 

onderscheiden in action research twee fasen. De fase van de constructie en selectie van het onderzoek 

en de fase van het ontwerpen en implementeren ervan. De eerste fase is voornamelijk een 

onderzoeksfase waarin de nadruk ligt op de onderzoeker als waarnemer. De onderzoeker moet in deze 

fase data – voornamelijk opvattingen van betrokkenen over wat het probleem is  - verzamelen, 

interpreteren en daarna erover communiceren. In de ontwerp- en implementatiefase leggen Coghlan 

en Brannick de nadruk op het veranderingsproces via een benadering in de traditie van de lerende 

organisatie en organisatie ontwikkeling. Tijdens dit veranderendeel kan de onderzoeker ook nog 

onderzoeksactiviteiten uitvoeren. De onderzoeker kan op bepaalde momenten systematisch en 

gericht data willen verzamelen via documentenanalyse, observaties, survey ’s of interviews. De auteurs 

leggen er de nadruk op de data zo onopvallend mogelijk te verzamelen en in die dataverzameling zo 

weinig mogelijk te interveniëren. Actieonderzoek valt bij Coghlan en Brannick in de implementatiefase 

samen met organisatieverandering. De onderzoeker wordt geacht een competent 

organisatieveranderaar te zijn. Lijkt de onderzoeker in de startfase vooral een (diagnostisch2) 

onderzoeker te zijn en het veranderen in dienst van het onderzoek te staan, in de implementatiefase 

lijkt de onderzoeker vooral een veranderaar te zijn en het eventuele  (wetenschappelijk) onderzoek in 

dienst van de verandering te staan. Bij de verslaglegging komt de onderzoeker weer meer naar voren.  

 

Ook in de ter tafel liggende tekst van Van Dijkum en anderen over een faseringsmodel voor onderzoek 

is de combinatie opvatting goed te herkennen. In de fasering is het onderzoeken zichtbaar in a) het 

hypothesetoetsende model en in b) de evaluatie van de uitvoering van het plan van aanpak. De 

grondslag voor hypothese toetsing en evaluatieonderzoek is het waarnemersperspectief. Het 

verbeteren zit er in dat a) de hypothese toetsing plaats vindt samen met betrokkenen bij een sociaal 

vraagstuk en b) dat de onderzoeksresultaten de grondslag vormen voor een verbeterplan. 

                                                             
2 Coghlan en Brannick stellen het woord ‘diagnose’ te hebben verlaten omdat diagnose van een scherp 
onderscheid in de tijd uitgaat. In plaats daarvan stellen ze het woord ‘constructing’ voor. De  onderzoeker 
construeert de huidige situatie actief, en stelt  een thema op waarop via een plan enz op wordt voortgebouwd. 
Dat constructing is bij Coghlan en Brannick de activiteit van de onderzoeker en is gebaseerd op het onderzoek 
naar de opvattingen van de betrokkenen. 
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Deze combinatieopvatting laat zoals gezegd het waarnemersperspectief niet los maar combineert het 

met een deelnemersperspectief. 

 

Intern tegenstrijdig 

Dat geheel loslaten van het waarnemersperspectief is volgens ons wel nodig. De combinatieopvatting 

(onderzoeken onderscheiden van en combineren met veranderen) stuit op moeilijkheden. Deze 

oplossing introduceert in praktijkgericht onderzoek een interne tegenstrijdigheid. Deze interne 

tegenstrijdigheid ontstaat wanneer het te onderzoeken vraagstuk niet eenvoudig is op te lossen. 

Wanneer ‘meer van hetzelfde’ niet heeft gewerkt. Wanneer veranderingen van opvattingen en 

houdingen, van onderlinge interactie, van machtsverhoudingen nodig zijn. Onderzoeken vraagt om 

uitsluiting van de bias van de betrokkenen, vraagt om een objectieve kijk naar het vraagstuk, los van 

die opvattingen en houdingen, interactie en machtsstrevingen. De tegenstrijdigheid is dat deze eis van 

uitsluiten van bias haaks staat op de eis van veranderen. Om impact te bereiken bij een complex 

vraagstuk moeten emoties zijn uitgewisseld en veranderd, preferenties bijgesteld, 

machtsverhoudingen zich wijzigen enz. Om impact te bereiken moet ‘bias’ juist zijn ingesloten en 

bewerkt. Het in het onderzoek halen van de doelen van de gebruiker en andere stakeholders stuit op 

de eis van goed onderzoek waarbij de doelen van de gebruiker enz juist moeten worden 

buitengesloten.   

Het combineren van veranderen en onderzoeken brengt het risico met zich mee dat één van beide 

activiteiten of beide activiteiten niet goed uit de verf komen. Wanneer de nadruk op het onderzoek 

komt te liggen bestaat het risico dat de verandering niet goed lukt. En voor dat risico zijn inderdaad 

aanwijzingen. Kieser en Leiner (2009) stellen dat in wetenschappelijk onderzoek en het verbeteren van 

praktijkvraagstukken twee institutionele logica’s spelen. Het combineren daarvan is volgens hen zeer 

problematisch. Verschuren (2011b) stelt dat het realiseren van bruikbaarheid in praktijkgericht 

onderzoek  onderschat wordt. Bulinger en anderen (2015) laten zien dat de meeste onderzoekers (op 

het gebied van management en organisatie) wel zeggen dat wetenschappelijk onderzoek en praktische 

bruikbaarheid goed te combineren zijn, maar, volgens de auteurs, komt die bruikbaarheid weinig uit 

de verf.   

Wanneer de nadruk op de verandering komt te liggen is het risico groot dat het wetenschappelijk 

onderzoek ondergeschikt raakt aan het veranderproces en dat óf het niet goed lukt om de bias in het 

onderzoek uit te sluiten óf het onderzoek irrelevant wordt. Een voorbeeld van dat laatste is de 

benadering van de Survey Feedback. Deze benadering stelt een strikte volgorde voor van onderzoeken 

en veranderen. Eerst onderzoeken via een wetenschappelijke survey om daarna te veranderen met 

behulp van de resultaten van het onderzoek. Die resultaten bespreekt de onderzoeker/veranderaar in 

een aantal ronden met diverse betrokkenen bij het vraagstuk. Het onderzoeken is dienstbaar aan het 
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veranderen. Het onderzoek is niet in de eerste plaats bedoeld om bij te dragen aan wetenschappelijke 

theorievorming maar bedoeld om munitie te verzamelen om het veranderproces goed van de grond 

te krijgen. Het idee is dat resultaten van een wetenschappelijk onderzoek daar het meest geschikt voor 

zijn. De betrokkenen zouden niet om de resultaten van een onderzoek heen kunnen wanneer dat 

onderzoek van een goed wetenschappelijk niveau is.  Op dat idee is veel af te dingen. Het lijkt goed 

mogelijk om een organisatie-brede discussie van de grond te krijgen met andere kick-of’s dan de 

resultaten van een wetenschappelijk onderzoek. Zoals bv een ingrijpende reorganisatievoorstel of een 

opvallende missie-statement. Doorslaggevend is het vermogen van de startactiviteit om mensen voor 

het veranderingsproces te mobiliseren. De nadruk op het veranderen bij de Survey Feedback maakt in 

feite het voorgaande onderzoek irrelevant.  

 

In de tekst van Van Dijkum e.a. zit de wrijving tussen het onderzoeken en verbeteren in twee 

klaarblijkelijke aannames. In de eerste plaats de aanname dat het samen onderzoeken leidt tot op 

elkaar afstemmen van een ieders doelen, preferenties, emoties, machtsstreven en dergelijke. De vraag 

is waar deze aanname op is gebaseerd. Het ligt niet voor de hand. Samen onderzoeken kan even goed 

leidden tot verwijdering, conflict, machtstrijd in plaats van tot de genoemde afstemming. Als die 

afstemming wel ontstaat is de vraag wat in het proces die afstemming heeft bevorderd. Het is 

onwaarschijnlijk dat de hypothese toetsing daar voor verantwoordelijk is. Coenen (2012) stelt dat 

wederzijdse adequaatheid in de interactie voor een dergelijke afstemming nodig is. Als dat zo is zouden 

we kunnen denken dat wederzijds adequate interactie goed zonder hypothesetoetsing kan, net zoals 

in het voorbeeld van de survey feedback het veranderingsproces goed zonder de survey kan.  

In de tweede plaats de aanname in fase 8 dat er een verband is tussen onderzoeksresultaten en 

oplossingen. De auteurs suggereren dat “de (on)juistheid van de theorie of hypothesen [......] mogelijke 

(valide, betrouwbare en bruikbare) oplossingen aanreikt voor het aanpakken van het probleem.”. Ook 

deze aanname is sterk omstreden. In het algemeen is er geen dwingende relatie tussen feiten over een 

lastige sociale situatie en uitwegen uit die situatie. Het bepalen van een uitweg veronderstelt doelen 

en belangen enzovoort van betrokkenen en deze doelen en belangen zijn bij het bepalen van de feiten 

via hypothese toetsing juist zoveel mogelijk uitgesloten. Wanneer er bijvoorbeeld in een onderzoek 

geconstateerd wordt dat er op een school een wij-zij interactiepatroon tussen de directie en een deel 

van het personeel bestaat dan vloeit uit die constatering niet de conclusie voort dat dat patroon fout 

is. Sommigen op de school zullen dat misschien vinden maar anderen zijn misschien erg aan dat 

patroon gehecht. Als de betrokkenen toch die conclusie trekken – ‘het wij-zij patroon is four’- dan 

vloeit vervolgens uit de constatering nog niet voort hoe dat foute patroon dan ongedaan gemaakt 

moet worden . Misschien voorlichting of intervisie of coaching of survivaltraining enzovoort? Om te 

komen tot de conclusie van een ‘fout’ en tot de keuze voor een ‘hoe’, is een op de hypothese toetsing 



6 
 

aanvullend proces van besluitvorming nodig. Maar welk aanvullend proces dan? Appreciative Inquiry? 

En wanneer heeft dát proces een hoge kwaliteit? En ook hier is dan de volgende vraag of dat 

aanvullende proces niet zonder de hypothese toetsing kan. Dat lijkt goed mogelijk. 

 

The challenge of the user. 

Onze kritiek op de combinatieopvatting brengt ons bij de vraag of het mogelijk is vast te houden aan 

de wetenschappelijke methode terwijl tegelijkertijd het waarnemersperspectief geheel wordt 

losgelaten. Hoe kan sociaalwetenschappelijk onderzoek worden gedaan terwijl tegelijkertijd ‘bias’ van 

de onderzoeker, respondenten en andere stakeholders wordt ingesloten? Dus niet zoals in de 

combinatieopvatting onderzoekende activiteiten (waarin de genoemde bias wordt uitgesloten) te 

combineren met veranderende activiteiten (waarin de bias wordt ingesloten), maar bij de 

onderzoekende activiteiten zelf de bias in te sluiten. Deze vraag zoekt naar een antwoord op de 

challenge of the user. Het gaat om een de uitdaging om de genoemde doelen enzovoort van de 

betrokkenen bij het onderzoek in het onderzoek te halen anders dan als object van het onderzoek. 

Deze challenge of the user is niet alleen zichtbaar in de sociale wetenschap. Deze brede 

maatschappelijke ontwikkeling speelt op meerdere gebieden. Van hulpverlening tot marketing. Van 

politiek tot auto-industrie (Chuang, 2017). De uitdaging is om doelen van cliënten of burgers 

constitutief onderdeel te laten zijn van de disciplines of maatschappelijke instituties. Zo is bijvoorbeeld 

in de hulpverlening een belangrijk streven om de cliënt de regie over de eigen behandeling te laten 

krijgen. En is in onderwijs sprake van streven naar co-creatie. Bij marketing is sprake van relationship 

marketing waarbij marketeer de consument aanspoort eigen doelen verder te ontwikkelen om 

vervolgens die ontwikkeling te ondersteunen met consumentadviezen. Bij sociaal werk is er een 

streven naar empowerment. Bij organisatieontwikkeling is er een dominante trend van het vergroten 

van professionele ruimte of van zelfsturing. Bestuurders uit politieke of publieke organisaties proberen 

burgers bij de beleidsbepaling te betrekken. Deze challenge of the user is, zoals gezegd, ook binnen de 

(sociale) wetenschap een belangrijk onderwerp geworden. Hieronder gaan we daar verder op in. Naast 

disciplines als operations research, cybernetica, systeemtheorie, zoeken benaderingen in filosofie, 

economie, sociologie, psychologie en organisatiekunde naar mogelijkheden om (subjectieve) doelen 

van respondenten en andere stakeholders een meebepalende rol in sociale wetenschap te laten 

spelen. De vraag is of het mogelijk is vast te houden aan de wetenschappelijke methode zonder die 

subjectieve doelen uit te sluiten. 

 

Als we het goed zien raakt het debat over het waarnemersperspectief van de wetenschap en over de 

– uit kritiek op dat waarnemersperspecief voortkomende – challenge of the user aan een groot 

wetenschappelijk onderwerp. De hierboven genoemde disciplines buigen zich over die vraag hoe 
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doelen en voorkeuren van mensen het sociaalwetenschappelijk onderzoek binnen te halen anders dan 

als object van dat onderzoek. Die ‘doelen en voorkeuren’ hebben in die genoemde disciplines 

verschillende namen maar die namen verwijzen volgens ons naar hetzelfde. We lopen een aantal van 

de hierboven genoemde disciplines kort even langs. 

 

Wetenschapstheoretici spreken over ‘bias’. Bias is datgene bij onderzoekers en respondenten dat 

wetenschappelijk onderzoek moet uitsluiten. Emoties, intuities, context, lichamelijkheid, ideologie, 

wensdenken, machststreven, kennis, enzovoort. Juist al datgene dat voor handelen in het dagelijkse 

leven belangrijk is kan alleen object van onderzoek zijn waarbij opnieuw bias moet worden uitgesloten. 

Met die eis van uitsluiting is in de vorige eeuw veel onvrede ontstaan en er wordt nagedacht – onder 

andere door systeemtheoretici en handelingsonderzoekers (Lorino, Tricard, & Clot, 2011) – over hoe 

de bias opgenomen kan worden in het onderzoek, anders dan als object van onderzoek. Nagedacht 

over hoe die bias onderzoekend zo bewerkt kan worden dat die bias verbetert. De vraag wat ‘beter’ is, 

is in dat onderzoek is opgenomen. 

 

Economen spreken niet over bias maar over ‘preferenties’. In de jaren 50 ontstaan de ‘rational choice’ 

benadering en ‘behavioral economics’ die een antwoord zoeken op de vraag hoe individuele 

preferenties van burgers rationeel (onderzoekend) zo bewerkt (geaggregeerd) kunnen worden dat die 

preferenties veranderen in een betere, collectief gedeelde, preferentie. Ook hier is de vraag wat ‘beter’ 

is onderdeel van die bewerking. Een hele reeks nobelprijswinnaars (Arrow, Sen, Maskin, Ostrom, 

Thaler) heeft zich over deze vraag gebogen.  

 

De socioloog Bourdieu gebruikt de term ‘habitus’ om diezelfde kluwen van emoties, ideologie, macht, 

intuïtie, kennis, lichaam, context enzovoort aan te duiden. Ook bij Bourdieu is de vraag hoe met 

‘habitus’ beter om te gaan. De benadering van de ‘practice theory’ (Nicolini, 2012) bouwt op het 

habitusbegrip van Bourdieu voort. 

 

Polanyi gebruikt de term ‘tacit knowledge’ om de kennis aan te duiden die verweven zit in emoties, 

intuïties, routines, context, lichaam enz. Ook bij Polanyi en anderen die op ‘tacit knowledge’ 

doordenken is de vraag hoe die tacit knowledge te bewerken of verbeteren. Kahneman – een andere 

Nobelprijswinnaar – gebruikt voor hetzelfde verschijnsel  (tacit knowledge) de term ‘fast thinking’. Hij 

noemt fast thinking ‘systeem 1 denken’.  Argyris gebruikt de term ‘theory-in-use’. Schön ‘knowing in 

action’.  
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Habermas gebruikt de term ‘leefwereld’. Negt en Kluge gebruiken de term ‘Eigensinn’. Whitehead 

schrijft over ‘experience’3 (Weber & Weekes, 2009). Het is niet de bedoeling om al deze auteurs op één 

hoop te gooien. Deze auteurs werkten en werken binnen hun eigen disciplines met specifieke, 

onderling sterk uiteenlopende, vraagstukken en doelstellingen. En er zijn vast tal van andere auteurs 

die ook met een soortgelijk onderzoek bezig zijn. Maar we noemen deze auteurs omdat we, zoals 

gezegd, sterk de indruk hebben dat er een gedeeld gemeenschappelijke thema is en dat is het in het 

onderzoek willen halen van datgene dat gangbaar onderzoek uitsluit en waarvoor al die verschillende 

termen gebruikt worden: bias, preferentie, tacit knowledgde, theory-in-use et cetera. Dat thema 

hebben we eerder de challenge of the user genoemd. 

 

We vatten die verschillende termen hier voor het gemak samen met de woorden systeem 1 ervaring4. 

Systeem 1 ervaring is altijd (al) aanwezig, contextueel ingebed, lichamelijk, cognitief (inclusief 

zwijgende kennis), geneigd of doelgericht, emotioneel, expansief, machtsgericht, enz. Systeem 1 

ervaring emergeert vanzelf – met een wat geforceerde term ‘zelf organiserend’ – in de onderlinge 

wisselwerking tussen actoren. Het is, zoals gezegd altijd aanwezig, ingebed in het dagelijkse handelen 

en in die betekenis – als inbedding – impliciet en niet expliciteerbaar. Niet expliciteerbaar kan 

metaforisch worden uitgedrukt in het beeld van dat deel van de ijsberg wat onder water is. Je kunt 

delen van die ijsberg boven water halen maar dan groeit er onderaan weer ijs aan. 

 

Handelingsonderzoek opgevat als onderzoek dat verbetering in het dagelijkse handelen van mensen 

nastreeft, zonder bij het onderzoek de systeem 1 ervaring in dat handelen als bias uit te sluiten, zoekt 

een antwoord op deze grote vraag. Dat wil zeggen een antwoord op de vraag hoe deze systeem 1 

ervaring op een wetenschappelijke, systematische manier te bewerken zodanig dat er een verbeterde 

ervaring ontstaat. In de genoemde wetenschappelijke disciplines zijn antwoorden op deze vraag 

gegeven. We menen twee hoofdlijnen in die antwoorden te zien.  

 

Eerste hoofdlijn 

De eerste hoofdlijn is systeem 1 ervaring te corrigeren met wat Kahneman systeem 2 denken noemt 

(‘slow thinking’). Fast thinking moet onderworpen worden aan regels van slow thinking. Slow thinking 

is het toepassen van inzichten uit cognitieve psychologie over denkfouten, blinde vlekken, bias et 

cetera, met als doel het alledaagse denken – systeem 1 – te verbeteren5. Argyris bepleit een 

soortgelijke oplossing. Hij stelt voor om ‘theory in use’ te expliciteren in ‘espoused theory’ en dan die 

                                                             
3 Experience als een niet-reflexmatige reactie van een organisme op een omgeving. 
4 ‘Systeem 1’ ontleent aan Kahneman 
5 Voor die verbetering ontwikkelde Kahneman en anderen (2004) de Day Reconstruction Method. 
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espoused theory onderzoekend te verbeteren. Nonaka en Takeuchi stellen in dezelfde geest voor om 

‘tacit knowledgde’ om te zetten in ‘explicit knowledge’. Coghlan en Brannick (2014) bepleiten dit 

hoofdlijn-antwoord ook in relatie tot ‘bias’. Zij stellen voor dat de handelingsonderzoeker op de eigen 

bias reflecteert en eigen impliciete aannames expliciteert en daarna deze geëxpliciteerde beweringen 

toetst aan bestaand bewijs. Die toets leidt tot aanvaarding of verwerping van die aannames.  Wanneer 

bijvoorbeeld een praktijkonderzoeker zich realiseert dat zij er impliciet vanuit gaat dat de oplossing 

voor een complex vraagstuk op het bordje van het management van de organisatie ligt, dan kan de 

praktijkonderzoeker deze nu geëxpliciteerde aanname toetsen in bijvoorbeeld managementliteratuur 

over de gewenste rolverdeling tussen medewerkers en management bij organisatieverandering. Zegt 

de literatuur dat inderdaad het management de hoofdrol speelt in het initiëren en bewerkstelligen van 

een oplossing dan kan de onderzoeker met die aanname verder werken. Zegt de literatuur dat het 

initiatief en uitwerking – in een professionele bureaucratie -  van vernieuwing ligt bij de medewerkers 

van het primair proces dan moet de praktijkonderzoeker die aanname verwerpen en een nieuw 

uitgangspunt zoeken. 

Deze hoofdlijn zegt dat systeem 1 ervaring, in ieder geval gedeeltelijk, geëxpliciteerd kan en moet 

worden in uitspraken en dat het geëxpliciteerde deel van de ervaring – de uitspraken – vervolgens 

getoetst kan worden via gangbaar wetenschappelijk onderzoek. De systeem 1 ervaring is verbeterd, 

volgens dit antwoord, wanneer die ervaring voor het geëxpliciteerd deel getoetst is aan gangbare 

wetenschappelijke bewijsvoering. In dat toetsen is het waarnemersperspectief leidend. 

 

Dit antwoord lijkt te beperkt. De systeem 1 ervaring is niet verbeterd, maar, voor een deel, vervangen 

door systeem 2 kennis en in die vervanging is nieuwe systeem 1 ervaring ontstaan. Ook al bepleit 

Argyris dit eerste antwoord, hij lijkt zich wel te realiseren dat het antwoord wringt. Hij schrijft 

“Theories-in-use are often tacit cognitive maps by which human beings design action. Theories-in-use 

can be made explicit by reflecting on action. But we should note that the act of reflection is itself 

governed by theories-in-use.” (Argyris, Putnam, & McLain Smith, 1985: 82). Het onderzoeken van 

theory-in-use is bij Argyris het omzetten van theory-in-use (in systeem 1 ervaring ingebedde theorie) 

in iets anders, espoused theory, en in die omzetting ontstaat of fungeert opnieuw theory-in-use.  

Iets dergelijks speelt zich af bij Nonaka en Takeuchi. Deze auteurs veranderen het begrip ‘tacit 

knowledge’ van Polanyi. Bij Polanyi is tacit knowledge de kennis die is ingebed in systeem 1 ervaring 

zoals die hierboven is getypeerd. Dat wil zeggen niet expliciteerbaar, et cetera. Bij Nonaka en Takeuchi 

is tacit knowledge van betekenis verandert; van ‘niet expliciteerbare kennis ingebed in systeem 1 

ervaring’ naar ‘nog niet geëxpliteerde kennis’ (Chuang, 2017). Dan is de vraag waar de tacit knowledge 

in de betekenis van Polanyi – de kennis die niet geëxpliciteerd kan worden – blijft. 
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De beperking van dit antwoord zit er volgens ons in dat het doel om de systeem 1 ervaring in het 

onderzoek op te nemen niet gehaald wordt. Deze ervaring wordt in de bewerking van die ervaring 

weer opnieuw uitgesloten of genegeerd en in die bewerking fungeert het waarnemersperspectief. 

 

Handelingsonderzoekers steunen regelmatig op dit eerste antwoord. Reflectie door de onderzoeker is 

hier het kernbegrip. De wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek hangt af van de mate van en 

de kwaliteit van de reflectie. En reflectie is van een hoge kwaliteit wanneer de onderzoeker erin slaagt 

in die reflectie de eigen bias te herkennen, te expliciteren en kritisch te toetsen aan wetenschappelijke 

theorie of aan empirische data. Of, bij participatief actieonderzoek, is het onderzoek van een 

wetenschappelijke kwaliteit wanneer de onderzoeker samen met de respondenten kritisch reflecteert 

op ieders bias. Reflectie leidt tot inzicht en dit inzicht bevordert een betere kwaliteit van handelen, zo 

is de gedachte. Maar verandering van inzicht leidt niet altijd en niet per se tot verbetering van 

handelen. In het handelen is systeem 1 ervaring werkzaam en die ervaring omvat meer dan alleen 

kennis of inzicht.  

 

Tweede hoofdlijn 

De tweede hoofdlijn in antwoorden die in de genoemde disciplines naar voren komt op de vraag hoe 

systeem 1 ervaring systematisch te verbeteren is ruimte voor die ervaring systematisch te bevorderen 

zodanig dat er een gedeelde en als beter beleefde ervaring kan ontstaan. De vraag is hoe die ruimte 

systematisch en onderzoekend te bevorderen? Dat ‘hoe’ wordt verschillend beantwoord. Arrow en 

Sen (Maskin & Sen, 2014) zien de rationaliteit van het proces van bewerken van individuele 

preferenties in het realiseren van vier condities6. Ostrom (2009) brengt kenmerken van succesvolle 

zelforganisatie in beeld7. Thaler wijst op nudgingsregels8. Kluge en Negt (2014) stellen voor om Kant’s 

                                                             
6 1.Elke preferentie doet mee. 2.Er is geen machtscentrum die een gedeelde preferentie kan afdwingen. 3. Er 
zijn geen van tevoren gedeelde bekende aannames. 4. Het proces om komen tot een gedeelde preferentie is 
alleen op dat motief – delen van preferentie – gebaseerd. Overigens zegt Arrow (1950) dat het tegelijkertijd 
realiseren van al deze condities onmogelijk is. De Zeeuw (2011b) laat een uitweg uit deze onmogelijkheid zien. 
7 Ostrom noemt o.a. 6 kenmerken van sociale microsituaties die samenwerking bevorderen: 
1. Goede mogelijkheden tot face to face communicatie met alle participanten.  
2. Kennis over de reputaties van de andere participanten. 
3. Een hoge meerwaarde per individuele participant. Wanneer de individuele bijdrage leidt tot veel 

meerwaarde voor dat individu is de kans op een bijdrage hoger.  
4. Goede entree of exit mogelijkheden. Kun je gemakkelijk uitstappen dan kun je meer risico tot 

samenwerking nemen. En wanneer ook een ander makkelijk kan uitstappen, doe je misschien meer je best 
om een ander binnen te houden. 

5. Langere tijd horizon. Participanten kunnen bedenken dat samenwerking op langere termijn duidelijk meer 
voordelen oplevert 

6. Niet-grimmige sanctie mogelijkheden waarover overeenstemming is bereikt. 

8 Bv het veranderen van de default-rule. 
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‘durf (zelfstandig) te denken’ aan te vullen met ‘durf (eigenzinnig) je plaats in te nemen’ en bepleiten 

een intieme sociale ruimte waarin met oriëntaties voor plaatsbepaling kan worden geëxperimenteerd. 

Kunneman pleit voor het ontwikkelen van normatieve professionaliteit via een wederzijds adequate 

dialoog over zingeving en identiteit. 

Wij zoeken aansluiting bij deze hoofdlijn met behulp van het denken van De Zeeuw (2011a; 2011b) en 

niet bij het idee van normatieve professionaliteit. We lichten dit hieronder toe. 

 

Maar tussendoor eerst nog even de opmerking dat er misschien zou kunnen worden tegengeworpen 

dat het wel degelijk mogelijk is om de bias object van onderzoek te laten zijn zonder bias uit te sluiten. 

En wel via allerlei methodologische – etnografische – prinicpes als bijvoorbeeld thick descriptions, real 

time observations, video methods, shadowing, zooming in and out, circumferencing, multi-method, 

casestudy.  

Dat lijkt toch niet het geval omdat a) deze onderzoeksmethoden niet hetzelfde doel nastreven, te 

weten het via onderzoek verbeteren van systeem 1 ervaring maar toch vooral het in kaart brengen van 

systeem 1 ervaring. En omdat b) het bij deze methodologische instrumenten, als we het goed zien, 

uiteindelijk toch gaat om het uitsluiten van bias. 

 

Handelingsonderzoek op de professionele masteropleidingen in het sociale domein streeft naar het 

verbeteren van het alledaagse handelen van beroepsbeoefenaren in onderwijs, zorg en welzijn. De 

vraag daarbij is hoe systeem 1 ervaring op een wetenschappelijke, systematische manier ruimte te 

geven en te bewerken zodanig dat er een verbeterde systeem 1 ervaring ontstaat. 

 

Closure under mapping 

De masteropleiding Pedagogiek van Inholland beantwoordt deze vraag op basis van het werk van De 

Zeeuw als volgt. We zoeken het – rationalistische – vertrekpunt bij wat wetenschappelijk onderzoek 

is. De kern-karakteristiek van wetenschappelijk onderzoek is ‘closure under mapping’ (Chuang, 2017) 

of ‘sluitende afbeelding’. Het idee in de kern-karakteristiek is om twee eenheden op elkaar af te 

beelden (mapping) en zodanig te bewerken dat deze eenheden precies op of in elkaar passen (closure).  

Deze kern-karakteristiek wordt gangbaar uitgewerkt op de volgende manier: een dataverzameling 

wordt afgebeeld op een (uit theorie afgeleide) vraag en vervolgens worden de dataverzameling en/of 

vraag zo gewijzigd dat de dataverzameling precies past onder de vraag of, anders gezegd, dat er een 

sluitend antwoord op de vraag ontstaat. De twee, op elkaar sluitend afgebeelde, eenheden zijn dus de 

dataverzameling aan de ene kant en de vraag (theorie) aan de andere kant. 
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Om sluiting mogelijk te maken moeten de eenheden en het proces van sluitende afbeelding wel aan 

voorwaarden voldoen. Het is nodig dat de vraag (of bewering of hypothese) precies is afgebakend. Dat 

wil zeggen dat precies is bepaald op welke variabele van welk kenmerk van welke populatie de vraag 

betrekking heeft. Daarnaast moet ook – om sluiting mogelijk te maken – de dataverzameling precies 

zijn bepaald. Dat wil zeggen dat de data zo objectief en onafhankelijk mogelijk moeten zijn verzameld. 

En ten slotte moet het bewerken van de data op een valide en betrouwbare manier plaats vinden. Is 

aan deze voorwaarden voldaan, dan kan er tot sluiting of tot een sluitende beantwoording van de 

vraag worden besloten. 

Deze gangbare en dominante uitwerking van de kern-karakteristiek van wetenschappelijke onderzoek 

is perceptualistisch (Coghlan & Brannick, 2014), dat wil zeggen dat er waarnemingen of rapporten van 

waarnemingen als data worden verzameld. Is sluiting mogelijk gebleken dan is de waarneming 

versterkt, dat wil zeggen minder tijd en plaats gebonden en collectief aanvaardbaar. Toen Eratostenes 

circa 200 bc vaststelde dat de omtrek van de aarde 40.000 km (in de lengtemaat van die tijd) was had 

hij lokale waarnemingen (lengtes van schaduw in waterputten en de afstand tussen twee plaatsen) 

bewerkt met behulp van een wiskundige formule (de formule om de omtrek van een cirkel te 

berekenen) (Stewart, 2008). En met die bewerking had Eratostenes die lokale waarnemingen versterkt 

tot een (toen) niet-lokale en collectief aanvaardbare waarneming; de omtrek van de aarde. Deze 

versterkte waarneming heet ook ‘kennis’.  

 

We zoeken een alternatief voor deze perceptualistische uitwerking van de kern-karakteristiek van 

wetenschappelijk onderzoek omdat deze perceptualistische uitwerking systeem 1 ervaring als ‘bias’ 

bestempelt en uit het onderzoek uitsluit. Die uitsluiting wordt uitgedrukt met termen als ‘objectief, 

onafhankelijk, valide en betrouwbaar’. De empirische waarnemingen moeten op zichzelf staan, d.w.z. 

alleen berusten op het proces van waarnemen.  Emoties, wensen, intuïties, ideologieën enzovoort zijn 

‘ulterior motives’ op dat proces van waarnemen en mogen dat waarnemen als bias niet beïnvloeden. 

En zoals gezegd zoeken we naar onderzoek dat systeem 1 ervaring zoals bias juist insluit en versterkt. 

Zoals het gangbare onderzoek waarneming versterkt – dwz abstraheert over tijd en plaats en collectief 

aanvaardbaar maakt – zo zoeken wij naar onderzoek dat ervaring versterkt, dat ervaring abstraheert 

data vraag



13 
 

en collectiveert. Wat is dan een niet-perceptualistische uitwerking van de kern-karateristiek? En hoe 

ziet die versterking van ervaring eruit? 

 

Wij zoeken het vertrekpunt bij de uitwerking van de kern-karakteristiek van wetenschappelijk 

onderzoek – het op elkaar afbeelden van twee eenheden zodanig dat deze eenheden precies op of in 

elkaar passen; closure under mapping – niet in het waarnemersperspectief, maar in het 

handelingsperspectief. Dat wil zeggen in de onderlinge wisselwerking van levende actoren. Dus niet in 

de waarneming van deze onderlinge wisselwerking, maar in die onderlinge wisselwerking zelf. In de 

alledaagse onderlinge wisselwerking van levende actoren ontstaat altijd systeem 1 ervaring. Als 

systeem 1 ervaring de inzet is van een onderzoekende bewerking, dan is de onderlinge wisselwerking 

waarin die ervaring ontstaat ‘de grondstof’ in onderzoekende bewerking, dat wil zeggen in de 

uitwerking van de kern-karakteristiek van wetenschappelijk onderzoek.  

 

Die uitwerking zou er dan zo uit kunnen zien. In plaats van een vraag of een bewering is er een ervaring 

van handelingsverlegenheid. En in plaats van een verzameling van data rond de vraag is er een 

verzameling van levende actoren rond de handelingsverlegenheid. De twee eenheden uit de kern-

karakteristiek zijn hier ‘handelingsverlegenheid’ en ‘onderlinge wisselwerking’. De 

handelingsverlegenheid wordt afgebeeld op de onderlinge wisselwerking van de verzamelde levende 

actoren en die handelingsverlegenheid en/of die onderlinge wisselwerking wordt zo gewijzigd dat de 

handelingsverlegenheid is afgenomen. Sluiting is bereikt wanneer ieders handelingsverlegenheid is 

afgenomen voor tenminste enige tijd. 

 

 
 

Evenals bij de gangbare uitwerking van de kern-karakteristiek is er bij deze handelingsuitwerking ook 

de voorwaardelijke eis van uitsluiten van ‘ulterior motives’. Die eis betreft, zoals gezegd, bij de 

gangbare uitwerking het uitsluiten van ulterior motives op het waarnemen. Het waarnemen staat in 

de gangbare uitwerking op eigen benen, dat wil zeggen is op niks anders dan op het waarnemen 

gebaseerd. Zo is de voorwaardelijke eis bij de handelingsuitwerking het uitsluiten van ulterior motives 

handelings-
verlegenheid

onderlinge 
wisselwerking
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op de onderlinge wisselwerking van de betrokken actoren. Die onderlinge wisselwerking staat op eigen 

benen en is op niks anders gebaseerd dan op die onderlinge wisselwerking zelf. En niet op eisen of 

condities die van tevoren en van buiten die wisselwerking aan die wisselwerking worden gesteld. 

Bij gangbaar wetenschappelijke onderzoek is het resultaat een versterkte waarneming die we 

declaratieve kennis noemen. Bij handelingsonderzoek is het resultaat een versterkte ervaring die we 

expertise noemen9. 

 

De gangbare, perceptualistische, onderzoeksaanpak en de handelingsonderzoeksaanpak zijn beide 

uitwerkingen van dezelfde kern-karakteristiek en kunnen daarom als elkaars equivalent worden 

beschouwd. Handelingsonderzoek is fundamenteel afwijkend van gangbaar onderzoek – want 

gebaseerd op een niet-perceptualistisch uitgangspunt – maar kan tegelijkertijd, vanwege die 

equivalentie, ook als wetenschappelijk onderzoek worden beschouwd. We zien handelingsonderzoek 

niet als vervanging van de gangbare uitwerking van de kern-karakteristiek maar als aanvullende 

uitbreiding ervan. We noemen het, in een term van De Zeeuw, de extended scientific method (Chuang, 

2017).  

 

Wat deze visie op praktijkgericht onderzoek – het niet-perceptualistisch uitwerken van de kern-

karakteristiek van de wetenschappelijke methode – betekent voor de concrete methodologie van het 

onderzoekend veranderen door de masterpedagoog zijn we nog aan het uitwerken. Op dit moment 

vragen we van onze studenten om deze denkbeweging toe te passen en verslag te doen van het proces 

dat is ontstaan. In een eerdere tekst voor het PION is deze denkbeweging uitgewerkt in 5 instructies. 

We herhalen die instructies hier nog even: 

1. Bevorder dat er een (handelings) verlegenheid wordt geformuleerd. 

2. Bevorder dat actoren zich rond deze verlegenheid verzamelen: onderzoeksgroep. 

3. Mapping: Bevorder dat de actoren zien dat de verlegenheid betrekking heeft op de onderlinge 

wisselwerking van de actoren en bevorder dat de actoren hun eigen bijdrage aan de onderlinge 

wisselwerking zien als hulpbron voor het afnemen van de handelingsverlegenheid van een 

ander. 

4. Closure: Bewerk de beleefde handelingsverlegenheid en/of onderlinge wisselwerking zodanig 

dat de handelingsverlegenheid van alle betrokkenen voor tenminste enige tijd is afgenomen. 

                                                             
9Bij deze uitwerking van de kern-karakteristiek ontstaat wat Rosen (2000) het logische probleem van 
impredicativiteit noemt. Volgens Rosen is een impredicatieve redenering vanuit een complexiteitsinvalshoek 
goed verdedigbaar. 
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5. Sluit bij de eerste 4 stappen externe motieven uit. Nu niet meer ulterior motives uitsluiten op 

het waarnemen maar op de onderlinge wisselwerking. 

 

De opbrengsten van de toepassing van de extended scientfic method zijn een verbeterde praktijk en 

instructiekennis. De verbetering van de praktijk is van een hoog niveau wanneer alle betrokkenen 

instemmen met de route naar de verbetering en de verbetering zelf – of zich daar tenminste niet tegen 

verzetten – en wanneer de verbetering antifragiel (Taleb, 2012) is. Instructiekennis is expertise en 

beperkt overdraagbaar. Het is weten hoe te handelen, dat wil zeggen te kunnen bijdragen aan een 

inperking of kanalisering van de onderlinge wisselwerking in de richting van een verbetering. Deze 

inperking of kanalisering voorspelt de verbetering niet maar anticipeert het wel door de actoren in een 

situatie te brengen die de verbetering bevordert10. De inperking/kanalisering zou van een hoog niveau 

genoemd kunnen worden wanneer het natuurlijk of vanzelfsprekend aanvoelt, wanneer iedere 

betrokkene het als een win-win situatie ervaart en wanneer het de mogelijkheid van non-compliance 

bevat.  

 

De normatieve professional 

Veel opleidingen op het sociale domein van het hbo voelen zich aangetrokken tot begrip ‘normatieve 

professionaliteit’ als correctie op een technisch instrumentele opvatting over professionaliteit. We 

nemen dat begrip niet over en we lichten dat niet overnemen hieronder toe. 

De masteropleiding Pedagogiek werkt handelingsonderzoek uit vanuit een rationalistisch perspectief 

in onderscheid van uitwerkingen van handelingsonderzoek vanuit een hermeneutisch/ 

fenomenologisch perspectief of vanuit een perspectief van sociaal engagement dat streeft naar sociale 

gelijkheid, emancipatie, democratie of empowerment. Hoewel er tussen deze perspectieven 

verwantschap is zijn er ook een aantal verschillen.  

Onze uitwerking van handelingsonderzoek baseren we, zoals gezegd, op het idee van ‘onderlinge 

wisselwerking van levende actoren’. Onderlinge wisselwerking is onze grondterm omdat complexe 

sociale vraagstukken emergeren vanuit de onderlinge wisselwerking van de bij het vraagstuk 

betrokkenen. Handelingsonderzoek, in onze benadering, is een systematische bewerking van die 

onderlinge wisselwerking tussen de betrokkenen bij het vraagstuk zodanig dat het complexe vraagstuk 

niet meer als lastig verschijnt. 

                                                             
10 De bekende metafoor voor die situatie is de rotonde. 
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Onderlinge wisselwerking tussen levende actoren is integraal, dat wil zeggen bevat emoties, 

preferenties, kennis en inzicht, normatieve opvattingen, lichamelijkheid, machtstreven en is ingebed 

in de lokale context. Anders gezegd, onderlinge wisselwerking bevat systeem 1 ervaring. Het 

onderzoekend bewerken van deze onderlinge wisselwerking betreft al die met elkaar verweven 

aspecten. Het lijkt ons onjuist om op voorhand een bepaald aspect als funderend voor die onderlinge 

wisselwerking te zien en dit funderende aspect in de onderzoekende bewerking de hoofdrol te geven. 

Er zijn bijvoorbeeld praktijkonderzoekers (Peters, 2015) die ‘kennis en inzicht’ als funderend voor het 

handelen van actoren zien. Deze onderzoekers streven ernaar de betrokkenen bij het vraagstuk vooral 

kennis en inzicht te laten opdoen, in de verwachting dat die kennis het handelen zal veranderen. 

Volgens ons zijn er goede argumenten om niet van die verwachting uit te gaan. Nieuwe kennis of 

nieuwe inzichten kunnen hardnekkige patronen in de onderlinge wisselwerking wijzigen maar doen dat 

niet altijd. Juist bij lastige complexe vraagstukken blijkt het aandragen van nieuwe kennis veelal weinig 

impact te hebben. 

We hebben de invalshoek van ‘normatieve professionaliteit’ goed bestudeerd, onder meer via Van 

Ewijk & Kunneman (2013), Letiche (2010) en De Ronde (2016). Maar we hebben, zoals gezegd, besloten 

deze term geen centrale plaats in onze uitwerking van handelingsonderzoek te geven. Dit besluit is 

gebaseerd op dezelfde overweging als die hierboven over ‘kennis en inzicht’. In de onderlinge 

wisselwerking van actoren spelen normatief geladen opvattingen een belangrijk rol maar deze zijn niet 

per se belangrijker dan lichaam, kennis, emoties, voorkeuren, streven naar macht of ervaring van de 

context. Het punt is volgens ons dat juist al die aspecten in hun niet-expliciteerbare verwevenheid in 

de onderlinge wisselwerking van actoren vorm krijgen. 

Nog even terugkomend op het idee dat onderlinge wisselwerking een fundament zou hebben. Wij 

willen het idee aandragen dat onderlinge wisselwerking geen fundament heeft; op niks anders is 

gebaseerd dan op onderlinge wisselwerking. In die onderlinge wisselwerking zijn (bijvoorbeeld 

pijnlijke) herinneringen aan eerdere onderlinge wisselwerkingen met dezelfde of andere actoren 

werkzaam evenals dromen over toekomstige wisselwerkingen maar deze herinneringen of dromen zijn 

net zo min het fundament onder de onderlinge wisselwerking als kennis en inzicht of als zingeving en 

identiteit. We menen dat idee van ‘ungefundeerdheid’ ook te herkennen in de netwerktheorie van 

Borsboom11. Borsboom is psycholoog en psychometricus. Hij stelt dat jarenlange onderzoek naar de 

oorzaken achter psychopathologieën zoals depressie weinig definitieve kennis heeft opgeleverd. Er is 

                                                             
11 Oratie Borsboom (2015) Grondslagen van psychologie en psychometrie. 
http://webcolleges.uva.nl/Mediasite/Play/a605a70b5b5e4c2ea049bb4c039055e01d Verkregen 25-3-2018 
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geen biologisch fundament voor bijvoorbeeld depressie gevonden ook al zijn er miljoenen 

geïnvesteerd in onderzoek naar ‘biomarkers’ (Dehue, 2014). Ook heeft het onderzoek naar 

psychologische oorzaken weinig empirisch gefundeerde theorie opgeleverd. Borsboom’s conclusie is 

dat we het idee van ‘achterliggende oorzaken’ moeten loslaten. Iemand met depressie vertoont 

depressieve verschijnselen zoals slapeloosheid, fysieke verwaarlozing, destructieve gedachtes, 

ervaring van betekenisloosheid, sociaal isolement, enz. Borsboom suggereert, vanuit een 

complexiteitsperspectief, om niet meer op zoek te gaan naar de onderliggende oorzaak van deze 

depressie-verschijnselen maar de verschijnselen zelf in hun onderlinge wisselwerking als de kern van 

de depressie te zien. Depressie ontstaat in de wederzijdse beïnvloeding van de verschijnselen van 

depressie. Borsboom’s team van onderzoekers zoeken naar patronen (gevat in wiskundige algoritmes) 

in die wederzijdse beïnvloeding van die verschijnselen en naar kansrijke wijziging van die beïnvloeding. 

Bij welke patronen is het bijvoorbeeld effectief om vooral de slapeloosheid te bestrijden in combinatie 

met lichamelijke verwaarlozing en wanneer is dat weinig kansrijk en is het beter om vooral de nadruk 

te leggen op cognitieve gedragsherstructurering enz. Hoewel we vragen hebben bij de benadering van 

Borsboom12 delen we het idee dat een sociaal fenomeen in zich zelf is gefundeerd. 

 

In handelingsonderzoek komen verschillen tussen de betrokkenen scherp naar voren. Onze studenten 

bespreken in hun eindrapportage welke organisatiedynamieken (zoals wij-zij denken, ‘game’ 

patroon13, tribune gedrag, externaliseren) het afnemen van de handelingsverlegenheid in de weg 

(lijken te) zitten en welke verschillen in mentale modellen, normatieve opvattingen of paradigma’s die 

belemmerende dynamieken versterken14. De studenten bespreken in hun eindrapportage welk eigen 

gedrag van invloed is geweest op het bestendigen of veranderen van die dynamieken. ‘Eigen gedrag’ 

is hier weer integraal bedoeld. De student/onderzoeker bespreekt hoe de kennis die zij of hij heeft 

aangedragen de onderlinge wisselwerking heeft bewerkt, welke pogingen de onderzoeker heeft 

gedaan om mentale modellen of impliciete vooronderstellingen te beïnvloeden, hoe de onderzoeker 

heeft geprobeerd om machtsverhoudingen te veranderen, hoe de onderzoeker heeft bijgedragen aan 

het ontstaan van positieve gevoelens over de oplossingsrichting en hoe de onderzoeker de beleving 

van de context heeft beïnvloed.  Niet alle aspecten hoeven aan de orde te komen. Het kan zijn dat de 

student vooral aanspoort tot een zingevingsdiscussie maar het kan ook zijn dat de student in een 

confrontatie aan machtsverhoudingen sleutelt of dat de student nieuwe kennis aandraagt of een een 

                                                             
12 Borsboom handhaaft het waarnemersperspectief en lijkt de verschijnselen van een psychopathologie vooral 
in een individu te lokaliseren en minder in het sociale netwerk van het individu, inclusief onderzoeker en 
behandelaar. 
13 Zie Homan (2005) 
14 Zonder die dynamieken en mentale modellen enz. op elkaar te herleiden! 
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ontregeling bewerkstelligt via een spel of een goed verhaal of vooral een harmonieuze sfeer bevordert 

via het aandragen van een ritueel. 

Handelingsonderzoekers die zich op het idee van normatieve professionaliteit baseren voeren, als wij 

het goed zien, al het handelen van de (mede-)onderzoekers terug op normatieve opvattingen, naast 

de techniek van het onderzoek15. Zo stelt De Ronde (2016) dat het besef steeds meer doordringt “dat 

persoonlijke effectiviteit gefundeerd is in de diepere lagen van betekenisgeving, verbonden aan 

persoonlijke identiteit en levenbeschouwelijke zingeving...” (pp.27). Onze invalshoek op 

handelingsonderzoek, daarentegen, legt de nadruk op de breedheid en complexiteit van de dagelijkse 

onderlinge wisselwerking zonder deze wisselwerking te funderen in normatieve opvattingen zoals De 

Ronde lijkt te doen. Volgens ons worden de vraagstukken van onze studenten niet altijd gedomineerd 

door een normatieve problematiek. Normatieve aspecten zijn altijd in het geding maar zijn, volgens 

ons, niet altijd de kern van de ervaren handelingsverlegenheid.  

Naast het uitgangspunt dat waarden, betekenisgeving en identiteit het fundament van het menselijke 

handelen is, is het idee over de normatieve professional ook gefundeerd in het uitgangspunt dat de 

professional maatschappelijk geëngageerd is.  “Het gaat er in het professioneel handelen niet alleen 

om of de professional zijn werk heeft gedaan volgens de protocollen van het vak, maar ook of hij 

daarmee bijdraagt aan een betere samenleving.” (De Ronde, 2016:71). Coenen spreekt over 

“Emancipatie als imperatief voor sociale wetenschap” (Coenen, 2012: 266). Ook dit uitgangspunt van 

maatschappelijk engagement, als vooraf gegeven levensbeschouwelijke stellingname, delen we niet. 

In onze opvatting is de onderzoeker deelnemer aan de onderlinge wisselwerking van betrokkenen bij 

een lastig vraagstuk en is dus ook bij dat vraagstuk ‘geëngageerd’. Maar deze onderlinge wisselwerking 

krijgt een hoge kwaliteit wanneer die wisselwerking op eigen benen staat, dat wil zeggen wanneer 

‘ulterior motives’ zoals een levensbeschouwelijke stellingname worden uitgesloten als vooraf 

bepalend op die wisselwerking. In die onderlinge wisselwerking speelt de  levensbeschouwelijke 

opvatting van de onderzoeker een rol, net als die van de andere betrokkenen, maar óf de oplossing 

van een vraagstuk als beter voor de samenleving moet worden getypeerd en zo ja wat dan dat betere 

is, komt in die wisselwerking tot stand en gaat niet er aan vooraf16. 

 

                                                             
15 Zo onderscheidt Jacobs (2013) een normatieve kant aan praktijkgericht onderzoek van een technisch 
instrumentele kant.  De normatieve kant heeft betrekking op  “..lastige thema’s als eigenaarschap, macht en 
dialoog, en de daarbij horende ethische vraagstukken in het onderzoek als ook (..) reflecteren op de 
professionele ontwikkeling(...) samenwerken met docenten en collega-studenten(...). (p.278). Jacobs noemt  als 
voorbeelden van “...technische aspecten van onderzoek doen(...) het opstellen van een goede vragenlijst, de 
betrouwbaarheid van de analyses en de weergave van resultaten in grafieken en tabellen.”(p 285). 
16 Dit principe van uitsluiten van ulterior motives is o.i. gelijk aan de vierde conditie van Arrow. Arrow (1950) 
noemt deze vierde conditie het uitsluiten van ‘irrelevante alternatieven’.  
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Omdat we vanuit ons perspectief niet uitkomen op de twee genoemde ideeën – normativiteit als 

funderend voor het handelen en maatschappelijk engagement als voorwaarde – hebben we de term 

‘normatieve professional’ niet overgenomen. 

 

We delen wel de kritiek op de ‘kolonisering’ van professionaliteit door technisch instrumentele 

rationaliteit, maar we willen die kolonisering tegengaan door een oplossing te zoeken voor de 

‘challenge of the user’. Dat wil zeggen door de doelen, belangen, subjectiviteit van respondenten en 

andere belanghebbenden bij sociaalwetenschappelijk onderzoek het onderzoek binnen te halen als 

constituerend voor dat onderzoek. Als grondstof/materiaal van dat onderzoek in plaats van als object 

ervan. We zoeken naar een rationele bewerking van dat materiaal via de extended scientific method. 

De challenge of the user is o.i. niet in de eerste plaats een vraagstuk van zingeving en identiteit maar 

een vraagstuk van wetenschappelijkheid. 

 

Conclusie 

We zijn deze tekst begonnen met de vraag naar de kwaliteit van het handelingsonderzoek. Wanneer 

is dat onderzoek van een hoog, wetenschappelijk, niveau? We menen dat in het hbo het antwoord op 

deze vraag vooral wordt gezocht in de combinatieopvatting. In deze opvatting zijn de onderzoekende 

activiteiten van een hoog niveau wanneer ze voldoen aan de eisen van validiteit en betrouwbaarheid 

en zijn de veranderende activiteiten van een hoog niveau wanneer de impact hoog is. Wij zoeken naar 

een alternatief voor de combinatieopvatting omdat in de combinatieopvatting het 

waarnemersperspectief niet wordt losgelaten terwijl dat onzes inziens wel nodig is. Onze vraag is hoe 

vast te houden aan de wetenschappelijke methode terwijl tegelijkertijd het waarnemersperspectief 

los te laten. We zijn uitgekomen op een extended scientific method met 5 instructies. 

Handelingsonderzoek is van een hoge kwaliteit wanneer betrokkenen, die, tenminste enigszins, een 

niet-specifieke individuele handelingsverlegenheid ervaren bij een vraagstuk, zich verzamelen rond 

deze handelingsverlegenheid met het doel die handelingsverlegenheid te verminderen en vervolgens 

hun individuele bijdragen zodanig op elkaar afstemmen dat ieders individuele handelingsverlegenheid 

afneemt en oplossingen worden gevonden die zelfsturend en antifragiel zijn en de instemming hebben 

van alle bij het onderwerp betrokkenen (of dat deze betrokkenen zich er tenminste niet tegen 

verzetten).  

  
Jan Sanne Mulder 

29-3-2018 
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