
Reactie op Van Dijkum 1 febr 2018 
 
 
Cor is op zoek naar een wetenschapstheoretische basis voor een handelingswetenschap. Dat 
is prachtig en precies wat wij ook proberen. ‘Wij’ zijn mensen in verschillende platforms in en 
rond het hbo. Voor de university of applied sciences is handelingswetenschap van groot 
belang. 
 
De vraag naar een wetenschapstheoretische basis is gebasseerd op de vraag naar wat 
wetenschap van niet-wetenschap onderscheidt. Het demarcatiecriterium. Cor noemt als 
demarcatie validiteit en betrouwbaarheid. Ik ben het daar wel mee eens maar beantwoord 
die vraag toch iets anders. Het is volgens mij mogelijk te spreken over de wetenschappelijke 
methode. Deze methode heeft een kernkarakteristiek. Samengevat als closure under mapping. 
Deze kernkarakteristiek bestaat uit 5 instructies.  
 

1. Claim: Formuleer een bewering (vraag of hypothese) over een onderwerp 
2. Set: Leg een verzameling van waarnemingen of rapporten van waarnemingen aan over 

het onderwerp 
3. Mapping: Beeld de bewering en de verzameling op elkaar af 
4. Closure: Bewerk de verzameling en/of de bewering zodanig dat de verzameling precies 

op de bewering past. 
5. Ulterior motives: Sluit bij de verzameling en de bewerking van de verzameling en/of 

bewering externe motieven uit. Dwz de verzameling is objectief en betrouwbaar 
verkregen en de bewerking is valide en betrouwbaar. 

 
Ulterior motives zijn de subjectiviteit van onderzoeker en respondenen, de toevalligheid van 
de context en de belangen van andere stakeholders bij het onderzoek zoals opdrachtgevers 
en groepen voor wie de resultaten van het onderzoek effect hebben. 
 
Een klassiek voorbeeld: 
 

1. Claim: Zwanen zijn wit. 
2. Set: Verzamel (rapporten van) waarnemingen van zwanen. Er worden ook zwarte 

zwanen waargenomen. 
3. Mapping: Betrek de waarnemingen op de bewering. 
4. Closure: De verzameling past niet precies op de bewering: Sluiting is niet mogelijk. Dus 

hier: verander de bewering ‘Zwanen zijn wit of zwart’. Of verander de verzameling, als 
daar reden toe is. Hier niet. 

5. UM:Bij het verzameling van de waarnemingen moeten ulterior motives worden 
uitgesloten. Zoals bv de wens van een opdrachtgever van het onderzoek die zwarte 
zwanen onesthetisch en daarom onwenselijk vindt en vam mening is dat de zwarte 
zwanen uit de verzameling moeten worden gehouden. Of een blinde vlek van een 
onderzoeker die zo gebiologeerd is door witte zwanen dat zij of hij zwarte zwanen niet 
opmerkt. Enz. Ook bij de bewerking van de verzameling en/of de bewering moeten 
ulterior motives worden uitgesloten. 

 



Er is een langdurige, als ik het goed heb; onbesliste, discussie over of sluiting uberhaupt 
mogelijk is. Popper zegt dat bij de levende natuur verzamelingen niet eindig zijn en dus niet 
gesloten kunnen worden. Er kan altijd een bv groene zwaan evolueren. Daarom stelt hij 
falsificatie voor. Lakatos noemt dat falsificatieprincipe onwerkbaar en stelt het idee van een 
onderzoeksprogramma voor. 
 
Kortom, mijn idee is dat wetenschap van niet-wetenschap onderscheiden kan worden door 
het herkennen van de 5 instructies. Het demarcatiecriterium is eerder deze 5 instructies dan 
validiteit en betrouwbaarheid. 
 
Dan de vraag wat de mogelijke kritiek is op deze wetenschappelijke methode. Cor zegt dat 
deze methode, in z’n hypothetisch-deductieve varant, niet in staat is een sociaal systeem als 
geheel – waarbij de som meer is dan de delen – te onderzoeken. Dat onderzoek zou het 
redeneervermogen van de aanhangers van deze methode te boven gaan. Ik zou dat niet zo 
snel zo zeggen. In ieder geval maken onderzoekers die vanuit een complexiteitsperspectief 
werken met berekeningen uit de computationele wiskunde gebruik van diezelfde 
wetenschappelijke methode in de vorm van de 5 instructies. En deze onderzoekers kunnen 
complexe situaties heel goed aan. Er is nog wel een gangbaar mechanisch wereldbeeld in het 
gebruik van de wetenschappelijke methode, - en die kan inderdaad niet goed met complexe 
vragen omgaan – maar dat mechanisch wereldbeeld lijkt sterk op z’n retour. 
 
Mijn kritiek betreft instructie 5. Het uitsluiten van ulterior motives. Het uitsluiten van 
subjectiviteit (emoties,voorkeuren, opvattingen, belangen, machtstreven enz) van de 
onderzoeker en onderzochten (voor zover niet onderwerp van het onderzoek). En het 
uitsluiten van toevalligheid van de  context en uitsluiten van macht/belang van andere 
betrokkenen zoals opdrachtgevers of doelgroepen. Die motieven zijn extern op het 
waarnemen. Deze instructie 5 zegt dat het waarnemen zonder die ulterior motives moet 
plaats vinden. Het waarnemen staat als het ware op eigen benen en wordt niet beïnvloed door 
iets anders dan het waarnemen zelf.  
Mijn bezwaar is niet zozeer dat een dergelijke waarneming niet mogelijk is. In absolute zin is 
dat niet mogelijk, maar relatief wel. Er is een uitgebreide methodologie ontwikkeld, inclusief 
statistische bewerking, om die motieven buiten de deur te houden. Mijn bezwaar is dat met 
het uitsluiten van deze ulterior motives datgene wat leven geeft in de sociale werkelijkheid 
wordt buitengesloten. Alles wat er toe doet, zeker bij complexe sociale vraagstukken, wordt 
in de wetenschappelijke methode via instructie 5 uitgesloten. En dat maakt deze vorm van 
onderzoek krachteloos, in ieder geval bij taaie vraagstukken. 
Handelingsonderzoek kan de scientific method in deze vorm (vanuit het 
waarnemersperspectief) niet als uitgangspunt nemen, tenminste niet bij de bestudering van 
complexe sociale vraagstukken. 
 
De oplossing kan niet zijn om instructie 5 uit de instructies te knippen. Deze instructie maakt 
integraal deel uit van het geheel. Zonder instructie 5 werken de andere instructies niet. 
Sluiting is niet mogelijk bij biased data of bij een precies niet-afgebakende vraag of bij een 
niet-valide bewerking. 
 
Een ander woord voor ulterior motives is ‘the bulk’. 
 



De vraag is dan of er een alternatief is voor deze wetenschappelijke methode waarin ‘de bulk’ 
niet uitgesloten wordt. Is er een alternatief waarin niet  waarnemingen de grondstof zijn maar 
waar de bulk dat is? Waarbij dus niet de waarneming aan kwaliteit wint maar de bulk? 
 
Hoe ‘de bulk’ via wetenschappelijk onderzoek zo te bewerken dat er verbetering ontstaat is 
een groot onderwerp in veel verschillende disciplines. In die disciplines wordt de bulk anders 
genoemd. Economie: preferentie (Arrow). Cognitieve psychologie: Tacit knowledge (Polanyi) 
of fast thinking (Kahneman). Sociologie: Habitus (Bourdieu). Kritische theorie: Leefwereld 
(Habermas) of Eigensinn (Negt en Kluge). Organisatiekunde: Theory-in-use (Argyris). 
Kennistheorie: bias of experience (Whitehead). 
De Zeeuw wijst regelmatig op de in mijn ogen fantastische oplossing van Arrow, die overigens 
zelf over die oplossing zegt dat die onmogelijk is. Zou ik graag nog een keer op verder praten, 
maar gaat voor nu te ver. 
 
De Zeeuw heeft deze uitdaging – hoe de bulk in het onderzoek op te nemen niet als object 
van onderzoek maar als grondstof – the challenge of the user genoemd. Hoe nemen we de 
gebruikers van onderzoek – opdrachtgevers, onderzochten, doelgroepen enz – in het 
onderzoek op? Dat wil zeggen hun doelen, emoties, voorkeuren, ideologie, machtsstreven. 
Hoe worden die doelen, emoties, voorkeuren enz systematisch onderzoekend bewerkt zodat 
de kwaliteit ervan toeneemt? 
 
In het hbo – sociale domein – is het gangbare antwoord: onderzoeken koppelen aan 
veranderen. Dat wil zeggen onderzoeken wordt eerst conceptueel gescheiden van veranderen 
en daarna als onderscheiden activiteiten aan elkaar gekoppeld. Bv via ontwerp gericht 
onderzoek of participatief actie onderzoek. Cor beschrijft actieonderzoek als “een combinatie 
van onderzoek, leren en handelen”. Deze formulering suggereert ook de koppelingsopvatting.  
 
Cor schematiseert het idee via: 

 
 
Dit schema is goed bruikbaar bij die gangbare combinatie-opvatting. De bovenste rechte 
streep is dan het veranderen en de boog eronder is het onderzoek. Van Aken en Andriessen 
hanteren een dergelijke structuur. In dat schema van Cor is ook de regulatieve cyclus goed 
terug te herkennen. Ook in die regulatieve cyclus is de combinatie van – apart onderscheiden 
– veranderen en onderzoeken opgenomen. Maar het meest opvallende aan het schema is dat 
het doel – laten we zeggen van de gebruiker – buiten het onderzoeken/veranderen staat. Het 
doel lijkt gegeven. Het onderzoek is bij Cor evaluatief. Na te gaan of het doel is bereikt. Het 
doel zelf staat buiten het onderzoek. En dat was nu juist niet de bedoeling. Het doel van de 
gebruiker moest er juist in. De verbetering van het doel van de gebruiker moet volgens de 
uitdaging centraal staan. 
 



Wat is mijn bezwaar tegen de combinatie opvatting. In ieder geval is de bulk niet het 
onderzoek binnen gehaald. Het onderzoekende deel berust nog op de scientific method en 
dus op het idee van uitsluiten van de bulk. De bulk is er in een veranderingsproces aan 
toegevoegd. Wij zijn juist op zoek naar de toepassing van de scientific method waarin de bulk 
in het onderzoek zit. En dat is bij de combinatieopvatting niet het geval. In de tweede plaats 
is hoe deze processen – van onderzoeken en veranderen – zich laten combineren. In ieder 
geval betekent het een introductie van een scherpe interne tegenstrijdigheid in het project. 
Het onderzoeken is gericht op het uitsluiten van de ulterior motives en het veranderen op het 
insluiten ervan. De activiteiten wijzen elk een tegenovergesteld kant op. Dat is, en blijkt, een 
moeilijk te hanteren tegenstrijdigheid. Of wanneer het handelen succesvol is, is het onderzoek 
van beperkt wetenschappelijk niveau. Of wanneer het onderzoek van een hoog niveau is, 
komt  het veranderingsproject niet goed van de grond.  Of het is noch een goed onderzoek 
noch een goed veranderingsproject.. 
 
Ik zoek het antwoord op de challenge of the user in een andere richting. Dus het antwoord op 
de vraag hoe de bulk van de gebruikers van het onderzoek de grondstof van dat onderzoek 
kan zijn. 
 
Het demarcatiecriterium moet overeind blijven. We zijn op zoek naar wat wetenschap van 
niet wetenschap onderscheidt. We willen dus de 5 instructies gebruiken bij het bewerken 
van de bulk. Terwijl de kern van de 5 instructies juist de bulk uitsluit. Dat lijkt onmogelijk, 
maar is het niet. 
 
Bij de scientific method worden de 5 instructies uitgewerkt vanuit een 
waarnemersperspectief. Zoals gezegd betekent het uitsluiten van ulterior motives dat de 
waarnemingen, of in gangbaarder taalgebruik, de dataverzameling, niet beïnvloed worden 
door ulterior motives. De waarnemingen of dataverzameling wordt door niks anders 
beïnvloed dan het waarnemen of dataverzamelen zelf.  
Is een uitwerking van de 5 instructie mogelijk vanuit een niet-waarnemingsperspectief dat 
de bulk insluit? 
 
Om tot dat alternatieve perspectief te komen gebruiken we het idee uit de sciences of 
complexity dat lastige sociale vraagstukken (inclusief de bulk) emergeren uit de onderlinge 
wisselwerking van de bij het vraagstuk betrokkenen. Nog andere gezegd; emoties, 
preferenties, machtstreven, cognities, tacit knowledge, enz emergeren uit de onderlinge 
wisselwerking van actoren. 
 
Kijken vanuit een handelingsperspectief zou dan kunnen betekenen dat de scientific method 
– de 5 instructies – worden ingevuld met het begrip ‘onderlinge wisselwerking’ . Onderlinge 
wisselwerking van levende actoren. Onderlinge wisselwerking vervangt dan waarnemen. 
 
Er zijn overigens ook nog andere alternatieve invullingen denkbaar. Een wetenschapper uit 
Taiwan werkt aan een alternatieve invulling via het onderscheid doel-hulpbron. Het lijkt me 
goed om ook deze uitwerking in het gesprek te betrekken. 
 
Hoe zouden de 5 instructies er dan uitzien? We noemen deze alternatieve uitwerking op 
suggestie van De Zeeuw de extended scientific method. 



 
1. Claim: Bevorder dat er een (handelings) verlegenheid wordt geformuleerd. 
2. Set: 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. 

5. Ulterior motives: Sluit bij de eerste 4 stappen externe motieven uit. Nu niet meer 
ulterior motives uitsluiten op het waarnemen maar op de onderlinge wisselwerking. 
Het is niet meer de waarneming die op eigen benen moet staan maar de onderlinge 
weisselwerking. Dwz a) de formulering van de verlegenheid is niet-specifiek. Het 
omgekeerde van de bewering uit de scientific method. Motieven die van te voren en 
van buiten het formuleren van de handelingsverlegenheid beïnvloeden moeten 
worden uitgesloten. Nog anders gezegd; aan de formulering van de 
handelingsverlegenheid kunnen geen eisen worden gesteld anders dan die in het 
proces van formuleren zelf naar voren komen. Nog weer anders gezegd: niemand kan 
van te voren en van buiten eisen stellen aan hoe de verlegenheid moet worden 
genoemd of beleefd. b) idem voor het proces van verzamelen van actoren. Ulterior 
motives op het verzamelen moeten worden uitgesloten. Anders gezegd: niemand kan 
van te voren en van buiten eisen stellen aan wie zich verzamelen. Het proces van 
verzamelen van (verlegen) actoren wordt door niks anders beïnvloed dan door dat 
proces zelf. Idem c) en d): Het proces van bewerken van de onderlinge wisselwerking 
is op niks andersgebaseerd dan op die wisselwerking zelf. 

 
 
Is de bulk in het onderzoek betrokken en wordt de bulk in het onderzoek verbeterd? Dat is, in 
principe, het geval. Is de extended scientific method een veranderingsmetode? Ja dus. Is het 
wetenschappelijk onderzoek? Ja, het behoort tot dezelfde klasse van activiteiten als de 
scientific method omdat het gebaseerd is op dezelfde kernkarakterstiek; closure under 
mapping. Mijn standpunt is niet dat de extended scientific method een analoge redenering 
volgt als de scientific method maar een equivalente. Is er een kwaliteitscriterium? Ja; 
handelingsonderzoek – via de 5 instructies van de extended scientific method –  is van een 
hoog niveau wanneer er een verbeterde praktijk (onderlinge wisselwerking) is ontstaan die de 
instemming heeft van alle bij het vraagstuk betrokkenen (of wanneer ze zich er tenminste niet 
tegen verzetten) en wanneer de verbeterde praktijk op eigen benen kan staan. 
 
Het begin punt was de vraag naar handelingswetenschap. De vraag naar het demarcatiepunt. 
Mijn antwoord is handelingsonderzoek is wetenschappelijk wanneer het gebaseerd is op de 5 
instructies van de extended scientific method. 
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