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Actieonderzoek is een aanpak voor praktijkgericht onderzoek waarbij
je onderzoek doet ín de praktijk mét mensen uit die praktijk. Het doel is 
nieuwe kennis te ontwikkelen en tegelijkertijd de praktijk te verbeteren. 
Met deze uitdagende aanpak vergroot je de kans dat jouw onderzoek
impact heeft. Bovendien leer je er persoonlijk veel van. 

Gebruik dit boek met de uitgebreide online toolbox om:
• actieonderzoek te leren kennen;
• te ontdekken hoe je het onderzoeksproces kunt vormgeven;
• interactieve methoden in te zetten om samen met anderen de

praktijk te onderzoeken en te verbeteren;
• een goed onderbouwd verhaal te maken van je onderzoeksproces

en -resultaten;
• dat verhaal succesvol te delen met opdrachtgevers en begeleiders.

Actieonderzoek past goed bij hbo-onderzoek en bij (aankomend) 
professionals. Professionals moeten een proces in gang kunnen zetten 
om veranderingen te implementeren. Actieonderzoek doen geeft aan 
hoe je dat onderzoekenderwijs kunt doen en wat dat vraagt van (docent)-
begeleiders. Het boek legt daarvoor een stevige theoretische basis. In de 
bijbehorende toolbox op www.actieonderzoekdoen.nl vind je veel handige 
onderzoeksmethoden, hulpmiddelen en achtergrondinformatie.

‘Onmisbaar voor alle niveaus en sectoren uit het hoger onderwijs die 
gericht zijn op onderzoekend implementeren.’ (Herman van Blitterswijk,
onderzoeksdocent Avans Hogeschool)

Dr. Tonnie van der Zouwen MCM is lector aan Avans Hogeschool en is 
onderzoeker, organisatieadviseur en trainer voor interactief veranderen. 
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Voorwoord

Waarom dit boek? 

Actieonderzoek is een aanpak die onderzoek en actie combineert. Je onderzoekt in 
de praktijk, zo veel mogelijk samen met mensen uit die praktijk. Actieonderzoek is 
een zeer geschikte manier van onderzoek doen voor het hbo en voor (aankomend) 
professionals. Hbo’ers moeten iets in gang kunnen zetten, en actieonderzoek leent 
zich daar bij uitstek voor. Dit boek is een routewijzer voor studenten en professio-
nals om op weg te gaan met actieonderzoek en biedt een uitgebreide online toolbox 
met methoden, werkvormen en hulpmiddelen voor het organiseren van het onder-
zoek en literatuur voor verdieping. Daarmee wil het bijdragen aan het verbeteren 
van de onderwijs-, onderzoeks- en beroepspraktijk. 

Waarom ik enthousiast ben over actieonderzoek

Ik ben enthousiast over actieonderzoek omdat het theorie en praktijk combineert. 
Zoals de Chileense bioloog en filosoof Francisco Varela het treffend gezegd heeft: 
‘Scientific understanding and practical experience are like two legs without which we 
cannot walk’. Bij actieonderzoek gaat het om een combinatie van onderzoeken en 
veranderen, met een blik op het grotere geheel. Het richt zich op relaties tussen 
mensen en hun omgeving. Daarin komen mijn werk als veranderkundige en mijn 
ervaring met ecologisch en organisatiekundig onderzoek bij elkaar. Actieonder-
zoek leert studenten niet alleen onderzoeken, maar ook veranderingen implemen-
teren om de praktijk te verbeteren. Het draagt ook bij aan bewustwording over 
duurzame ontwikkeling. Dat past bij de opdracht van mijn lectoraat Sustainable 
Working and Organising aan Avans Hogeschool, om onderzoek te doen dat meer-
waarde heeft voor de beroepspraktijk en voor het onderwijs. 
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Figuur 1  Routewijzer voor de verschillende fasen van actieonderzoek 

In figuur 1 zie je een routewijzer voor het doen van actieonderzoek, die je ook kunt gebruiken 
als leeswijzer voor het boek. We beginnen met Fase 0: Voorbereiden. In hoofdstuk 1 vind je 
uitleg voor het gebruik van de routewijzer. 



In dit hoofdstuk maak je kennis met actieonderzoek. Je krijgt inzicht in waarom actie-
onderzoek voor (aankomend) professionals belangrijk is en wat het kan opleveren. Je 
krijgt ook een gebruiksaanwijzing om zo veel mogelijk uit het boek en de bijbehorende 
online toolbox  te halen. De routewijzer leidt je door de verschillende fasen van actie-
onderzoek en vormt ook een leeswijzer voor welke onderwerpen je in welk hoofdstuk 
kunt vinden. 

1.1 Wat is actieonderzoek? 

Onderzoek combineren met actie om de praktijk te verbeteren
Bij praktijkgericht onderzoek denken we vaak nog aan enquêtes en interviews, aan 
de hand waarvan je zichtbaar maakt hoe het staat met vooraf bepaalde variabelen. 
De resultaten worden gepresenteerd in een rapport met tabellen en grafieken en 
monden uit in conclusies en adviezen, vaak in onderzoekstechnische taal. De im-
plementatie van die adviezen verloopt vaak moeizaam, omdat ze niet goed aanslui-
ten bij de dagelijkse praktijk van gebruikers. Wat nu als je onderzoek zou kunnen 
doen dat:
– verder gaat dan het verklaren van een bepaald probleem;
–  al tijdens het proces verandering teweegbrengt;
–  direct toepasbaar is;
–  helpt om problemen aan te pakken;
–  bijdraagt aan je eigen ontwikkeling als mens en als professional;
–  spannend en uitdagend is?

Die vorm van onderzoek bestaat: deze kenmerken komen allemaal samen in actie-
onderzoek. 

Definitie van actieonderzoek

Actieonderzoek is een aanpak voor praktijkgericht onderzoek waarbij je actie en 

onderzoek combineert. Het doel is nieuwe kennis ontwikkelen en tegelijk de praktijk 

verbeteren. Daarvoor doe je onderzoek in en met die praktijk, in plaats van voor of over de 

praktijk. 

 Introductie en  
 gebruiksaanwijzing 1
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Een cyclisch proces dat gaandeweg vorm krijgt
Kenmerkend voor actieonderzoek is de combinatie van onderzoek en actie in een 
cyclisch proces. Bepaalde fasen worden herhaald of soms tegelijk uitgevoerd. Het 
onderzoek begint met de waarneming van een probleem, of juist iets wat bevalt en 
waar je meer van zou willen hebben. Je gaat nadenken over de situatie en ontwerpt 
een mogelijke actie. Vervolgens onderneem je die actie, evalueert het resultaat en 
legt vast wat je hebt geleerd. Daarna herhaal je deze cyclus. Daarbij is het uiteraard 
niet de bedoeling dat je weer op hetzelfde punt uitkomt, maar dat je verder bent 
gekomen in het aanpakken van het vraagstuk. De stappen die je zet, worden mede 
bepaald door wat zich voordoet; aan de hand daarvan stel je je acties voortdurend 
bij. Dat betekent dat je het proces en de resultaten niet van tevoren kunt voorspel-
len; ze krijgen gaandeweg vorm. In Figuur 2 zie je hoe de verschillende fasen elkaar 
opvolgen in het onderzoeksproces. Daarbij beweeg je heen en weer tussen het uit-
voeren van acties in de praktijk en het vastleggen en delen van nieuwe kennis. 
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Figuur 2 Opeenvolgende fasen van actieonderzoek en de effecten daarvan



171 • Introductie en gebruiksaanwijzing

Samengevat zou je kunnen zeggen dat actieonderzoek niet alleen nieuwe kennis 
oplevert, maar ook iets teweegbrengt in de praktijk. Het is een strategie voor onder-
zoeken die vele methoden kan omvatten. Meer informatie over soorten actieonder-
zoek en de verschillen met andere onderzoeksstrategieën vind je in hoofdstuk 2. 

1.2 Doel van het boek

Een routewijzer voor (aankomend) professionals
Dit boek is een routewijzer voor het vinden van je weg in het actieonderzoeks-
proces, maar het is geen handboek met een vast tienstappenplan. Het is geen theo-
retisch ‘lesboek’; het is de bedoeling dat je het gebruikt bij onderzoek in de praktijk. 
Daarom is er ook geen aparte docentenhandleiding. Begeleiders zien we als  
belanghebbenden in jouw praktijk; in feite zijn ze medeonderzoekers met een  
spe ciale rol, een soort expert-coaches. De rolverdeling in actieonderzoek komt aan 
de orde in hoofdstuk 7.

Dit boek is soms in de ‘ik-vorm’ geschreven. Dat past bij het karakter van actie-
onderzoek doen. Het is een product van mijn doorleefde ervaring in de praktijk en 
de kennis die ik heb opgedaan van vele andere onderzoekers. We staan op hun 
schouders. In actieonderzoek staat de gebruikswaarde voor de praktijk voorop. 
Daarom probeer je de afstand tussen onderzoekers en de praktijk zoveel mogelijk 
te verkleinen, dat geldt ook voor het taalgebruik in verslagen. Ik wil het goede 
voorbeeld geven door je als lezer zoveel mogelijk direct aan te spreken. Meer over 
verslag leggen vind je in hoofdstuk 10.

Voor wie is dit boek bedoeld?
Dit boek is gericht op studenten in het hoger onderwijs en op professionals die  
actieonderzoek willen doen om hun praktijk te verbeteren. Het richt zich niet op 
een bepaalde sector of opleiding, maar op een bepaald soort vraagstukken. Bij  
actieonderzoek gaat het om vraagstukken waarbij je de betrokkenheid van de be-
langhebbenden nodig hebt om succes te boeken. Het gaat om situaties waar je er 
met alleen een advies, plan of product niet komt, omdat je wilt dat het ook gebruikt 
gaat worden. Dat zijn eigenlijk alle vraagstukken die te maken hebben met gedrag 
van mensen en met professioneel handelen. Kader 1 geeft voorbeelden van onder-
zoeksvragen uit actieonderzoek door studenten en professionals.
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Enkele voorbeelden van onderzoeksvragen uit actieonderzoeken

•  Hoe kan ons bedrijf de samenwerking tussen de HR-afdeling en de regiomanagers 

van filialen verbeteren, zodat de arbeidsproductiviteit omhoog gaat? (Retailbedrijf 

met meer dan vijfhonderd medewerkers in vijf landen)

•  Hoe kan de gemeente een organisatiecultuur creëren, zodanig dat deze bijdraagt 

aan de doelstellingen van Breda Doet? En welke kwaliteiten van medewerkers passen 

hierbij? (Gemeente Breda)

•  Hoe kunnen we dorpen in Azië effectief ondersteunen met onze expertise over 

aardbevingsbestendig bouwen? (Studenten Construction management van Avans 

Hogeschool, in het project Post-disaster recovery van de TU Eindhoven)

•  Hoe zorgen we ervoor dat alle projectteams binnen de afdeling binnen zes maanden 

met één systeem voor projectplanning werken? (Hoppenbrouwers Techniek)

•  Hoe realiseren we een professionele leergemeenschap waarbij zowel studenten als 

docenten en medewerkers tevreden zijn over de communicatie? (HAN)

•  Hoe kan onze organisatie meer cliëntgericht gaan werken? (Kentalis, instituut voor 

doven en slechthorenden)

•  Hoe kan het ziekenhuis de arbeidsstructuur van de facilitaire dienst zo inrichten dat 

medewerkers gelukkig zijn op hun werk? (Een ziekenhuis in Noord-Brabant)

•  Hoe kunnen we samenwerken in wijkontwikkeling? (Proeftuin Ruwaard, een 

samenwerkingsverband ter verbetering van de wijk Ruwaard in Oss)

•  Hoe zorgen we ervoor dat uitgeleende hulpmiddelen aan diverse afdelingen retour 

komen bij de ergotherapie na ontslag van patiënten? (MST Ziekenhuis in Enschede)

Bruikbaar op verschillende onderzoeksniveaus 
Het boek is zo opgebouwd dat het op meerdere onderzoeksniveaus gebruikt kan 
worden, voor associate, bachelor en master degree. Het woord ‘onderzoek’ is mis-
schien misleidend. Eerste- en tweedejaars hbo-studenten kunnen onderdelen uit 
dit boek ook gebruiken voor het uitvoeren van praktijkopdrachten, of voor het 
aanleren van een onderzoekende houding. Het boek biedt methoden om samen 
met belanghebbenden zaken uit te zoeken en de praktijk te verbeteren. Als je  
onderzoek doet op bachelor- of masterniveau, vind je uitgebreide aanwijzingen 
voor het opzetten, uitvoeren en verantwoorden van een compleet onderzoek, met 
veel literatuurverwijzingen voor verdere verdieping. Je kunt het boek gebruiken bij 
verschillende ontwikkelingsfasen in het leren doen van actieonderzoek. Die fasen 
lopen van eenvoudige opdrachten in een beschermde omgeving tot complexere 
opdrachten in een minder beschermde omgeving. Zie ook paragraaf 7.4 voor het 
begeleiden van actieonderzoek. 

1
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1.3 Een uitdagend praktische aanpak

Niet veilig aan de kant, maar midden in de praktijk
Actieonderzoek heeft naast voordelen ook aandachtspunten. Ik noem deze vorm 
van onderzoek dan ook ‘uitdagend praktisch’, om drie redenen. Ten eerste omdat je 
bij actieonderzoek werkt met mensen in een veranderingsproces. Je staat niet veilig 
aan de kant, maar midden in de praktijk. Dat maakt actieonderzoek doen heel 
menselijk, met alle voor- en nadelen daarvan. Je moet rekening houden met wat je 
wel en niet kunt maken in het contact met anderen. Het is ook niet altijd duidelijk 
waar het proces naartoe gaat; de praktijk kan onvoorspelbaar zijn. Daarom is goede 
begeleiding nodig als je begint met actieonderzoek. 

Een pragmatische kijk op onderzoek doen
Actieonderzoek is bovendien uitdagend omdat je vertrekt vanuit een pragmati-
sche, kritische kijk op onderzoek doen. Mensen die gewend zijn aan deductief on-
derzoek, waarin je op zoek bent naar feiten en het onderzoek herhaalbaar en gene-
raliseerbaar moet zijn, kunnen daar vraagtekens bij zetten of het zelfs principieel 
afwijzen. Wat een pragmatisch uitgangspunt betekent en wat actieonderzoek an-
ders maakt dan andere onderzoeksstrategieën lees je in hoofdstuk 2.

Actieonderzoek moet net als andere vormen van onderzoek methodisch grondig 
en zorgvuldig worden uitgevoerd. Oppervlakkig of onzorgvuldig onderzoek zal 
leiden tot oppervlakkige en onzorgvuldige oplossingen in de praktijk. Het gaat om 
gedisciplineerd en bruikbaar onderzoek, vanuit een onderzoekende (nog niet we-
tende) houding. Meer over de werkzame principes van actieonderzoek vind je in 
hoofdstuk 4, en over de kwaliteitscriteria in hoofdstuk 5. 

Uitdagend maar niet eenvoudig
Actieonderzoek is in de derde plaats uitdagend omdat het niet eenvoudig is. Je hebt 
er flink wat reflectievermogen, een onderzoekende en kritische houding, een brede 
blik, enige creativiteit, lef en doorzettingsvermogen voor nodig. Maar is dat nu niet 
juist wat kenmerkend is voor goede professionals en wat onderzoek doen span-
nend maakt? Zolang je de principes volgt, de kwaliteitscriteria goed in de gaten 
houdt en zorgt voor een goede methodische begeleiding door meer ervaren actie-
onderzoekers, kan een actieonderzoek niet mislukken. Meer over de rolverdeling 
en begeleiding lees je in hoofdstuk 7.

Voorbeeld van een actieonderzoek door afstudeerders van een hbo-opleiding

Hoe kan het Ziekenhuis de arbeidsstructuur zo inrichten dat medewerkers van de Facilitaire 

Dienst gelukkig zijn op hun werk? Met deze onderzoeksvraag gingen twee afstudeerders 

van de hbo-opleiding HRM aan de slag. In plaats van de gebruikelijke interviews en 
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enquêtes af te nemen, besloten ze voor actieonderzoek te kiezen. Daphne Verstegen en 

Robert de Ruiter hebben een paar dagen meegelopen met mensen van de afdeling 

Housekeeping en zijn in werkbijeenkomsten met medewerkers in gesprek gegaan.  

‘We hebben ze gevraagd waar ze tegenaan lopen en wat ze graag anders zouden zien.  

De uitkomsten van die bijeenkomsten hebben we teruggekoppeld aan de leidinggeven-

den. Daaruit kwamen drie speerpunten: waardering, duidelijkheid en zelfstandigheid 

maken medewerkers volgens ons onderzoek gelukkig. Met dat gegeven in het achter-

hoofd zetten de studenten drie experimenten op, om te kijken hoe de medewerkers hun 

werk positiever kunnen beleven. ‘Omdat je in de organisatie staat en meedoet, zie je 

onmiddellijk verandering. Die verandering is vaak blijvend; het effect van actieonderzoek 

is sterker dan bij normaal onderzoek.’ Ze wonnen er zelfs de scriptieprijs mee, uitgereikt 

door vertegenwoordigers uit de praktijk. De jury zei over het onderzoek: ‘Daphne en 

Robert hebben welbewust het risico genomen dat het eindresultaat niet-afstudeerbaar of 

onvoldoende zou kunnen zijn. Ze hebben lef, vasthoudendheid en doorzettingsvermo-

gen getoond en laten zien dat ze hun mannetje staan.’ 

Naar een artikel van Lotte Gerritse in Punt, onafhankelijk magazine van Avans  

Hogeschool, jaargang 24, oktober 2015, pp. 8 en 9.

1.4 Wat levert het op? 

‘Ik ben anders naar organisaties gaan kijken. Mijn diploma is voor 
mijn gevoel meer waard geworden door actieonderzoek te doen.’ 
(Lynn Mureau)

Verbeteren van de beroepspraktijk
Als je weet wat er moet gebeuren om de praktijk te veranderen, betekent dat nog 
niet dat je het kunt of dat het er ook echt van komt. Actieonderzoek ondersteunt 
duurzame verandering doordat hoofd, hart en handen met elkaar verbonden wor-
den. De betrokkenen leren in de context van het vraagstuk. Een goed uitgevoerd 
actieonderzoek draagt bij aan:
–  het in kaart brengen van de verschillende perspectieven, van de vaststaande 

kaders en van de mogelijke speelruimte binnen die kaders;
–  het vormen van een beeld van de dynamiek in de huidige situatie, in relatie tot 

het verleden en een mogelijke toekomst;
–  het ontwerpen en uitvoeren van een verandertraject en het organiseren van 

participatie en medezeggenschap daarin;
–  het ontwikkelen van vaardigheden zoals aandachtig luisteren en kijken, invoe-

lingsvermogen en een kritische, onderzoekende houding;
–  het zelfbewustzijn van belanghebbenden, het plezier van het beleven, er te  

mogen zijn en te groeien.

2
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In Figuur 2 zie je hoe actieonderzoek door het heen en weer pendelen tussen  
theorie en praktijk bijdraagt aan drie ontwikkelingslijnen: de ontwikkeling van 
kennis en begrip van het vraagstuk, het verbeteren van de praktijk, en de onder-
zoekende houding en het verandervermogen van de (mede)onderzoekers. 

Ontwikkelen van leervermogen op drie niveaus: ik, wij, zij
Het doel van actieonderzoek is processen in de praktijk verbeteren en tegelijkertijd 
leren en kennis opbouwen over een kwestie. De leereffecten vormen de duurzame 
effecten. Dat leren kan plaatsvinden op drie niveaus. Men spreekt ook wel van eer-
ste-, tweede- en derdepersoons leren (ik, wij, zij). In Tabel 1 zie je wat dit betekent 
voor de resultaten en voor het proces (Reason & Bradbury, 2013). Meer over de 
effecten van actieonderzoek vind je in hoofdstuk 11.

Tabel 1 Leren op drie niveaus

Wie Resultaten Proces

Eerste persoon (individueel) Onderzoekende houding Eigen veronderstellingen 
bevragen, zelfbewustzijn 
en reflectievaardigheden 
ontwikkelen

Tweede persoon
(direct betrokkenen)

Vaardigheden om te onder-
zoeken in gezamenlijke actie, 
verbetering van de praktijk

Gezamenlijk onderzoek, 
interventies in de praktijk

Derde persoon  
(breder publiek)

Integratie van eerste- en 
tweedepersoons onderzoek, 
ontwikkeling van praktische 
kennis

Praktijk verbinden aan  
bevindingen en geleerde 
lessen publiceren

1.5 Gebruiksaanwijzing en online toolbox 

Wat staat waar? De routewijzer
Figuur 3 vormt een routewijzer voor één cyclus in het onderzoeksproces. Je ziet de 
verschillende fasen, met de hoofdstukindeling per fase. Je begint altijd met Fase 0: 
Voorbereiden. De informatie die je per fase nodig hebt, vind je in het boek en de 
bijbehorende online toolbox op www.actieonderzoekdoen.nl. Het boek is een gids 
die helpt je route uit te stippelen als je actieonderzoek gaat doen. Het geeft de 
hoofdlijnen voor het Wat, Waarom, Wanneer en met Wie. Voor het Hoe, de metho-
den en de werkvormen, vind je in het boek verwijzingen naar handige hulpmidde-
len in de online toolbox. 
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FASE 4:
VASTLEGGEN 
EN DELEN 

10 Vastleggen en 
 delen van nieuwe 
 kennis  

11 Effecten van 
 actieonderzoek

FASE 0:
VOORBEREIDEN

1-2  Wat is 
 actieonderzoek?

3 Wanneer gebruik 
 je het?

4 Principes

5 Kwaliteitscriteria

FASE 1:
ACTIES ONTWERPEN

6 Ontwerpen en 
 plannen  

7 Rolverdeling

FASE 2:
ACTIES UITVOEREN

8 Acties uitvoeren 
 en betekenis
 geven

FASE 3:
REFLECTEREN

9 Evalueren 
 en bijstellen

Figuur 3   Routewijzer voor de fasen in één cyclus van actieonderzoek.  
Fase 0, Voorbereiden, blijft steeds de basis voor alle andere fasen.

Online toolbox 
De online toolbox wordt samen met een gebruikersgroep steeds verder uitgebreid 
en verbeterd; je reactie is dan ook van harte welkom. De navigatiestructuur van de 
toolbox komt overeen met de hoofdstukken en paragrafen van het boek. In de tekst 
van het boek vind je de hoofdzaken, voor de details verwijzen we naar de toolbox. 
In de online toolbox op www.actieonderzoekdoen.nl vind je:
–  werkvormen;
–  checklists;
–  verwijzingen naar video’s, presentaties en nadere informatie op websites;
–  formats voor handige hulpmiddelen voor het organiseren van je onderzoek;
–  nadere uitleg;
–  literatuurverwijzingen voor verdere verdieping.
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Heen en weer springen is onvermijdelijk
Tijdens je onderzoek zul je de Fasen 1 t/m 4, Ontwerpen, Uitvoeren, Reflecteren 
en Vastleggen en delen, meerdere keren doorlopen. Bovendien kun je sommige  
methoden, zoals observaties, bij meerdere fasen gebruiken. We hebben ervoor ge-
kozen om alles zo veel mogelijk maar één keer op te schrijven. Dat betekent dat je 
regelmatig heen en weer zult moeten springen tussen de verschillende onderdelen 
van het boek en van de online toolbox. 

Geduld voor een goede voorbereiding 
Waarschijnlijk wil je zo snel mogelijk met je onderzoek aan de slag; het heet tenslot-
te actieonderzoek! Nu heeft actieonderzoek het karakter van een reis naar het onbe-
kende in (deels) onbekend terrein. Een goede voorbereiding is dan handig. Waar-
schijnlijk heb je het meeste profijt van dit boek als je eerst de hoofdstukken over 
Fase 0 leest, om te weten wat actieonderzoek anders maakt, wanneer je het gebruikt, 
waarom het werkt en waar je op moet letten om het goed uit te voeren. Als je de 
eerste vijf hoofdstukken hebt gelezen, zul je de aanwijzingen voor ontwerpen, uit-
voeren, reflecteren en verslagleggen en delen van het onderzoek beter begrijpen. 

Tien regels voor actieonderzoek doen
De fasen uit één cyclus van actieonderzoek kun je verder invullen aan de hand van 
de tien regels voor actieonderzoek (Wadsworth, 2010, 2011). In paragraaf 6.3 vind 
je in Tabel 6 een overzicht van deze tien regels. De regels bieden richtvragen voor 
het uitvoeren van de Fasen 1 t/m 4. 

Manier van toelichten en verwijzen
In dit boek zijn de toelichtingen als volgt weergegeven:
–  kaders met voorbeelden en verdieping;
– kaders met verwijzingen naar de online toolbox;
–  verwijzingen naar bronnen, met achternaam van de auteurs en het 

jaartal. De details vind je aan het einde van het boek onder de kop 
‘Bronnen’;

–  de zwarte kat, die af en toe kritische reflecties geeft en zaken aan de orde stelt;
–  de begrippenlijst, die aangeeft wat we in dit boek met bepaalde begrippen  

bedoelen.

Nadenken en checken
Elk hoofdstuk sluit af met enkele vragen om over na te denken, of zaken om te 
checken of om te bespreken met medeonderzoekers.

Daar wil ik het wel 
even over hebben!
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1.6 Nadenken en checken

Vraag 1  Misschien heb je al een kwestie in gedachten die je wilt onderzoe-
ken. Als dat niet zo is, kun je kijken welke problemen of vragen je 
boeien als je denkt aan je school, opleiding, beroepspraktijk of 
woonomgeving. Waar zou je meer over willen weten, om er iets aan 
te verbeteren of er meer van te krijgen? Het kan helpen om één zo’n 
kwestie in gedachten te houden bij het doornemen van dit boek. 

Vraag 2  Check de toolbox op de website www.actieonderzoekdoen.nl om 
een idee te krijgen van wat waar te vinden is. 
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Actieonderzoek is een aanpak voor praktijkgericht onderzoek waarbij 
je onderzoek doet ín de praktijk mét mensen uit die praktijk. Het doel is 
nieuwe kennis te ontwikkelen en tegelijkertijd de praktijk te verbeteren. 
Met deze uitdagende aanpak vergroot je de kans dat jouw onderzoek 
impact heeft. Bovendien leer je er persoonlijk veel van. 

Gebruik dit boek met de uitgebreide online toolbox om:
• actieonderzoek te leren kennen;
• te ontdekken hoe je het onderzoeksproces kunt vormgeven; 
• interactieve methoden in te zetten om samen met anderen de
 praktijk te onderzoeken en te verbeteren;
• een goed onderbouwd verhaal te maken van je onderzoeksproces  
 en -resultaten;
• dat verhaal succesvol te delen met opdrachtgevers en begeleiders.

Actieonderzoek past goed bij hbo-onderzoek en bij (aankomend) 
professionals. Professionals moeten een proces in gang kunnen zetten 
om veranderingen te implementeren. Actieonderzoek doen geeft aan 
hoe je dat onderzoekenderwijs kunt doen en wat dat vraagt van (docent)-
begeleiders. Het boek legt daarvoor een stevige theoretische basis. In de 
bijbehorende toolbox op www.actieonderzoekdoen.nl vind je veel handige 
onderzoeksmethoden, hulpmiddelen en achtergrondinformatie. 

‘Onmisbaar voor alle niveaus en sectoren uit het hoger onderwijs die 
gericht zijn op onderzoekend implementeren.’ (Herman van Blitterswijk, 
onderzoeksdocent Avans Hogeschool)

Dr. Tonnie van der Zouwen MCM is lector aan Avans Hogeschool en is 
onderzoeker, organisatieadviseur en trainer voor interactief veranderen. 
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