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“We shall want to suggest that the social professions were misled somewhere along the line 
into assuming they could be applied scientists – that they could solve problems in the ways 
scientists can solve their sorts of problems. The error has been a serious one.” (Rittel & 
Webber, 1973:155). 
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1. De uitdaging 
 

In zorg en onderwijs in Nederland wordt meer en meer een beroep gedaan op onderzoekende 

vaardigheden van beroepsbeoefenaren. Deze beroepsbeoefenaren staan voor de opdracht om 

complexe sociale, lastige vraagstukken in hun werk te hanteren (Jansen & Brohm, 2012; Van den Berg 

& Van der Goot, 2012; Van Loo, Lieskamp, & Zwart, 2015).  De kenmerken van een lastig vraagstuk 

zijn: een oplossing lijkt ver weg, er is weinig overeenstemming over wat het vraagstuk precies is, er is 

niet duidelijk of het vraagstuk daadwerkelijk lastig is en ook niet voor wie het vraagstuk lastig is. De 

professionals ervaren rond het vraagstuk handelingsverlegenheid. Zij betwijfelen of hun 

handelingsrepertoire nog wel bijdraagt aan het adequaat hanteren van het vraagstuk. Zij vrezen dat 

zij met hun gangbare werkwijze de ernst van het vraagstuk verergeren. Wanneer er weinig 

overeenstemming is over het vraagstuk en over de oplossingsrichting dan lijkt een onderzoekende 

werkwijze met een oriëntatie op de realiteit en op realiteitsbeleving, met weinig aannamen vooraf 

over wat er aan de hand is en met systematisch zoeken, de aangewezen weg. In het hoger 

beroepsonderwijs wordt gezocht naar een onderzoekende werkwijze voor beroepsbeoefenaren die 

dergelijke lastige vraagstukken in hun werk tegenkomen. Het gaat om onderzoek van binnenuit. Om 

insider research.  Er is weinig consensus over hoe dit insider research eruit zou moeten zien en over 

wanneer dat onderzoek een hoge kwaliteit bereikt. Deze studie zoekt een antwoord op de vraag hoe 

op een onderzoekende manier een lastig vraagstuk in het eigen werk van binnenuit opgelost kan 

worden. Het beoogt enerzijds een bijdrage te leveren aan de discussie over de aard en kwaliteit van 

insider research en anderzijds beroepsbeoefenaren in het onderwijs en de hulpverlening een 

benadering te bieden die hen kan ondersteunen bij het omgaan met complexe sociale (pedagogische) 

vraagstukken in hun dagelijkse werk. 

 

Het onderzoeksveld is mijn beroepspraktijk in een masteropleiding Pedagogiek voor 

beroepsbeoefenaren in het onderwijs, hulpverlening en zorg, aan een University of Applied Sciences. 

Vanaf 2003 werd het het team van de masteropleiding duidelijk dat de status van de opleiding 

veranderde. De opleiding was niet langer louter een instelling voor Hoger Beroepsonderwijs (HBO) 

maar een University of Applied Sciences (UAS). Door deze  verandering kreeg onderzoek een 

belangrijker plaats. Lectoraten werden ingevoerd, lectoren kregen de opdracht om kenniskringen te 

vormen en onderzoek te doen naar belangrijke vraagstukken in het werkveld. Het doel was de 

beroepspraktijk te verwetenschappelijken en de Nederlandse economie te versterken.  

Curriculumontwikkelaars kregen de opdracht om een expliciete onderzoekslijn in de curricula op te 

nemen. Zo stond ook het team van de masteropleiding voor de taak het curriculum aan te passen ten 
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aanzien van het doen van onderzoek. Ik werd verantwoordelijk voor het onderwijs betreffende 

praktijkgericht onderzoek. 

Tot aan 2005 ging het methodologie onderwijs over het kwantitatief en kwalitatief verzamelen en 

bewerken van data. Op het programma stonden basale kennis van SSPS en beginselen van kwalitatief 

onderzoek. De nieuwe status van UAS nodigde uit tot een grondige herbezinning op de plaats en 

betekenis van onderzoek in het onderwijs.  De vraag was of de invulling tot dan toe de goede was. 

Welke accenten over het doen van onderzoek zou het team moeten leggen in het onderwijs aan 

leerkrachten, zorgcoördinatoren, afdelingshoofden, hulpverleners en pedagogisch medewerkers? 

Welke kennistheoretische en methodologische keuzes te maken? Doorgaan op de werkwijze tot dan 

toe? Moest het onderwijs in onderzoek gekopieerd worden van de curricula van de sociale opleidingen 

van de reguliere universiteiten? Met als enige verschil dat praktijkvragen het uitgangspunt zijn en geen 

theoretische kwesties? Methodologieonderwijs over vraagformulering, over non-biased 

dataverzameling, over opstellen van betrouwbare survey’s of interviewvragenlijsten, over 

kwantitatieve dataverwerking via SPSS en kwalitatieve dataverwerking via Kwalitan of andere 

software? Waren dit überhaupt goede vragen? Spreekt dit alles niet vanzelf voor een universiteit van 

welke aard dan ook? Tegelijkertijd waren er rapporten die een hardnekkige kloof constateerden 

tussen sociaalwetenschappelijk onderzoek en de beroepspraktijk – het falen van onderzoek om 

praktisch bij te dragen, zoals in het onderwijs. Hoe die kloof te overbruggen (Martens, Biesta, Stevens 

& Valk, 2020)? 

Of moest toch de nadruk blijven liggen op het opleiden van beroepsbeoefenaren? Op het bekwamen 

van studenten in de competenties die werkgevers en beroepsorganisaties aangeven? En zo ja welke 

plaats heeft het kunnen doen van wetenschappelijk onderzoek in dat competentieprofiel? En als de 

competentie ‘wetenschappelijk onderzoeken’ geen grote plaats in dat beroepsprofiel inneemt, zou 

leren onderzoeken dan niet vooral een ondersteunende competentie moeten zijn om de studenten 

een academisch werk- en denkniveau te laten bereiken?  

Er is in die beginfase weinig kader voor onderwijsontwikkelaars om zich op te baseren. Er is de 

internationale kwaliteitsstandaard van de Dublin-descriptoren, maar deze standaard is erg ruim en 

laat verschillende uitwerkingen toe, al is het doen van onderzoek een nadrukkelijk onderdeel van de 

standaard. Ik ben vanaf 2003 (tot aan 2018) verantwoordelijk voor het onderwijs over het onderzoek 

voor de masterthesis en begin te zoeken naar antwoorden op bovengenoemde vragen, in een proces 

van praktijkontwikkeling, dat wil zeggen, voorlopige antwoorden omzetten in onderwijs. Wat ik doe 

is ervaringen met dat onderwijs bespreken met collega’s binnen en buiten de hogeschool, nieuwe 

literatuurstudie plegen, bijscholing in onderzoek organiseren, conferenties en studiedagen bezoeken 
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en organiseren, beleidsnota’s lezen, antwoorden vinden en omzetten in aangepast onderwijs, 

ervaringen met dat onderwijs verwerken, enzovoort.  

 

In de loop van dit proces maken de curriculumontwikkelaars van de masteropleiding Pedagogiek (het 

masterteam) een aantal keuzes. In de eerste plaats blijft de nadruk liggen op de beroepsvoorbereiding. 

Het handhaven van het binaire stelsel van hoger onderwijs door de Nederlandse overheid maakt die 

keuze goed verdedigbaar. Het beroepsprofiel van die beroepsbeoefenaar is leidend voor de 

uitwerking van het curriculum en de ontwikkelaars moeten nagaan welke rol het doen van onderzoek 

in dat profiel speelt. Nu was er in dat eerste decennium van deze eeuw geen geëxpliciteerd en door 

beroepsverenigingen gevalideerd beroepsprofiel voor een master pedagoog. Beroepsbeoefenaren in 

pedagogische beroepen die op een masterniveau waren opgeleid vonden hun weg in functies als 

teamcoördinator, zorgcoördinator, intern begeleider, locatiehoofd, ondersteuner van de 

gedragswetenschapper, senior teamlid, en dergelijke. Vanaf 2010 komt in literatuur over onderwijs 

en hulpverlening de nadruk te liggen op de toenemende complexiteit van de professionele beroepen 

(Kellogg, 2018), op de beroepsbeoefenaar als spil bij het oplossen van lastige vraagstukken en op het 

onderzoekend vermogen dat bij dat oplossen nodig is (Berk, Hoogenboom, Kleermaeker, & Verhaar, 

2012; Jansen & Brohm, 2012; Van Loo, Lieskamp, & Zwart, 2015; Schildkamp  et al., 2014). Onderzoek 

kunnen doen is – in het beeld dat deze auteurs schetsen – een kerncompetentie in het beroep van 

hulpverlener en leerkracht met als doel bij te dragen aan de oplossing van een lastig praktijkvraagstuk. 

Praktijkonderzoekers krijgen niet te maken met goed gedefinieerde problemen maar juist met slecht 

gedefinieerde problemen. Met problemen die men niet kan preciseren, hoeveel onderzoek men ook 

doet of hoeveel pogingen men ook doet om tot een precieze formulering te komen. Dit soort 

problemen verdienen een andere naam: lastige vraagstukken. Wie met zulke vraagstukken te maken 

krijgt kan met goed recht claimen over de aanpak ‘verlegen’ te zijn en geen advies te kunnen geven 

hoe verder te gaan.  

 

Hoe ziet het onderzoek naar die lastige vraagstukken eruit? Hoe moet een beroepsbeoefenaar in 

onderwijs of hulpverlening, in een staf- of coördinatiefunctie of in een voortrekkersrol in het team, op 

een onderzoekende manier een lastig vraagstuk in het eigen werk van binnenuit op lossen? Welk 

onderzoeksconcept geschikt voor een dergelijke insider researcher?  

In 2006 maakt het masterteam in een bijscholing kennis met verschillende benaderingen van 

onderzoek bij lastige vraagstukken. Deze benaderingen combineren  onderzoek – of ‘inquiry’ – met 

een interventie, waaronder narrative inquiry, appreciative inquiry, learning history, survey feedback, 

soft system methodology, werken met causale loops, participatief actieonderzoek (Boonstra & De 



15 
 

Caluwé, 2006). Door bestudering van dit materiaal konden we een aantrekkelijk onderwijsonderdeel 

maken met daarin een ‘keuzemenu’. We gaven de masterstudenten voor hun masterthesis de 

opdracht om een lastig vraagstuk in hun werk te kiezen en na te gaan welke van de genoemde 

onderzoeksbenaderingen daar goed bij past, om vervolgens hun vraagstuk met die benadering  te 

onderzoeken. Het team van de masteropleiding werkt een aantal jaren met het aanbieden van dit 

‘keuzemenu’. Geleidelijk aan ontstaat er echter twijfel bij het team over dit curriculum. De 

aangeboden onderzoeksmethoden streven na dat de onderzoeksactiviteiten een verbetering tot 

stand brengen. Maar in veel onderzoeken van de studenten kwam die verbetering niet tot stand. Het 

methodologieonderwijs stimuleerde de student om de nadruk te leggen op kwalitatieve 

dataverzameling en bewerking. Het onderzoeksaspect moest goed uit de verf komen – we waren 

immers een universiteit geworden – terwijl het verbeteren secundair kon zijn. Docenten en studenten 

waren van mening dat, wanneer het onderzoek goed is uitgevoerd, het lastige vraagstuk adequaat in 

beeld is gebracht. En dat met die kennis een verbetering weliswaar niet gegarandeerd maar toch wel 

een eind op streek is. Het team realiseerde zich in toenemende mate dat die verwachting te 

optimistisch was. De afstudeerverslagen kwamen nog te veel in ‘de bureaula’ terecht. De verbinding 

tussen kennelijk belangrijke aspecten van het vraagstuk en de aanbevelingen bleef zwak of afwezig. 

Of die aanbevelingen de hardnekkige dagelijkse problematische routines zouden helpen doorbreken 

was  twijfelachtig. Er leek een verdiepingslag nodig om de vraag van deze studie – welke benadering 

van wetenschappelijk onderzoek biedt de insider researcher in de dagelijkse praktijk de meeste kans 

impact te hebben op een lastig vraagstuk? – te beantwoorden. 

 

Reconstructief ontwikkelingsonderzoek 

Om een antwoord te vinden op de bovengenoemde vraag is voor deze studie een reconstructief 

ontwikkelingsonderzoek uitgevoerd. Ontwikkelingsonderzoek – development research – heeft een 

aantal kenmerken (Van den Akker, Gravemeijer, McKenney & Nieveen, 2006: 5). Het is 

interventionistisch: het doel van het onderzoek is een interventie in de sociale werkelijkheid. Het is 

iteratief: het onderzoek gaat uit van een cyclische werkwijze. Het is proces-georiënteerd: gericht op 

het begrijpen en verbeteren van interventies. Het is gericht op bruikbaarheid: de waarde van de 

interventie voor de gebruikers is een belangrijk kwaliteitscriterium. En ontwikkelingsonderzoek is 

theorie-georiënteerd: de ontwikkelde interventie is (mede) gebaseerd op theoretische aannamen en 

het onderzoek is (mede) gericht op theorieontwikkeling. Het iteratieve en proces-georiënteerde 

karakter houdt in dat ontwikkelingsonderzoek zich niet richt op het ontwerpen en implementeren van 

zo compleet mogelijke interventies om daarna de werking ervan te evalueren. 

Ontwikkelingsonderzoek is gericht op het maken van telkens verbeterde richtlijnen die in toenemende 
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mate werken zoals bedoeld. Deze uitwerking van het iteratieve kenmerk impliceert het zesde kenmerk 

van ontwikkelingsonderzoek: het is participatief van karakter. Betrokkenen bij het sociale vraagstuk 

zijn ‘co-developers’ van de interventie (Burkhardt, 2006; Van den Akker, 1999: 8,9). 

Van den Akker (1999: 6) onderscheidt twee kerntypen in ‘development research’, te weten ‘formative 

research’ en ‘reconstructive studies’. Formatief onderzoek omvat onderzoekende activiteiten die zijn 

uitgevoerd gedurende het proces van het ontwikkelen van een interventie voor een specifiek sociaal 

vraagstuk. Formatief onderzoek is gericht op het ontwerp van een interventie en op de verbetering 

van de kwaliteit ervan via het uitproberen van het ontwerp. Reconstructieve studies vinden in de regel 

plaats nadat een interventie is ontwikkeld en (meerdere keren) is uitgevoerd en het doel van die 

studies is het (verder) zicht krijgen op en ontwikkelen van de principes waarop de interventie is 

gebaseerd. 

Ontwikkelingsonderzoek systematiseert specifieke activiteiten die ook bij concept-ontwikkeling in de 

professionele praktijk plaatsvinden (Van den Akker,1999: 7,8). Deze specifieke activiteiten zijn 1) 

voorafgaande verkenning, 2) theoretische inbedding, 3) empirisch testen en 4) documentatie, analyse 

en reflectie op proces en opbrengst.  

In de eerste plaats kent ontwikkelingsonderzoek een intensieve en systematische voorafgaande 

verkenning (preliminary investigation) van het vraagstuk. Deze verkenning bevat gesprekken met 

diverse experts en gebruikers, literatuurstudie naar fundamentele theorie aangaande het vraagstuk, 

mogelijke interventies en eerste experimenten. Philips (2006) verwijst naar de term “context of 

discovery” als “the context in which researchers display creativity and do so much preliminary 

investigation (often guided, ofcourse, by deep factual and theoretical background knowledge) in the 

vital effort to come up with an intervention or treatment that is worth testing.” (2006: 95). Deze 

ontdekkingsfase is volgens Philips een cruciale stap in het onderzoek, maakt er integraal onderdeel 

van uit en is tegelijkertijd niet te standaardiseren. Het is in deze fase onmogelijk vooraf precies te 

specificeren welk resultaat wordt nagestreefd en welke zoekmethode daarbij het beste past. De 

tweede onderzoekende activiteit is theoretische inbedding. Het concept wordt ontwikkeld in een 

proces van een voortgaande theoretische articulatie van het concept. De derde onderzoekende 

activiteit is empirisch testen. Ontwikkelingsonderzoek levert een emprische onderbouwing van de 

bruikbaarheid en effectiviteit van het ontwerp. En de vierde activiteit bestaat uit het documenteren 

en analyseren van en reflecteren op het hele ontwikkelingsproces. In dat proces ontstaat een spoor 

van documenten waarin het ontwikkelingsproces is beschreven en waarin de analyse en reflectie 

zichtbaar worden. In reconstructieve studies staat deze laatste activiteit centraal (Van den Akker, 

1999: 8). 
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Deze vier activiteiten vormen nadrukkelijk geen fasering waarin de ene activiteit logisch uit de andere 

voortvloeit. Het idee is niet dat er eerst een verkenning is, dan een grondige literatuurstudie over het 

resultaat van de verkenning, waarna een ontwerp tot stand komt dat vervolgens empirisch wordt 

getest, uitlopend op een kritische reflectie, leidend tot de bijstelling van het ontwerp. De vier 

activiteiten vinden gelijktijdig plaats als aanjagers in het ontwikkelingsproces. De activiteiten 

beïnvloeden elkaar en de kwaliteit van ontwikkelingsonderzoek bestaat uit de mate waarin de 

activiteiten elkaar versterken in de richting van een theoretisch legitiem, praktisch bruikbaar en 

effectief ontwerp. 

 

Deze studie is een reconstructief concept-ontwikkelingsonderzoek. De studie start ná de pogingen van 

beroepsbeoefenaren (studenten aan de masteropleiding Pedagogiek) om van 2016 tot 2018 

verbeteringen op het eigen werk te realiseren met behulp van ons concept voor insider research. Dat 

concept bevat een aantal instructies voor de beroepsbeoefenaar als onderzoeker. Het doel van de 

studie is om die instructies verder te ontwikkelen.  

In september 2016 wordt aan de studenten een concept voor het doen van insider research1 

voorgelegd, dat in een aantal stappen is uitgewerkt (zie deze studie: hoofdstuk 7). De studenten 

krijgen de opdracht een lastig vraagstuk op hun werk via deze onderzoekende werkwijze op te lossen. 

In september 2017 gebeurt dit opnieuw met een volgend cohort studenten. In september 2018 liggen 

er mastertheses van twee cohorten studenten, waarin ze verslag doen van hun ervaringen met deze 

vorm van onderzoek. Via een analyse van hun werkstukken houd ik het concept tegen het licht en 

zoek naar verbetering. Het resultaat is een vernieuwd concept dat in hoofdstuk 10  wordt samengevat 

en in een casus geïllustreerd. Dit resultaat vormt een bijdrage aan het debat over het invullen van 

praktijkgericht onderzoek aan een UAS en biedt verbeterd materiaal voor het masteronderwijs. 

Deels voorafgaand aan en deels tijdens de experimenten van de studenten met het 

onderzoeksconcept heeft er een prelimenary investigation plaatsgevonden. Via literatuurstudie, 

presentaties op conferenties en in gesprek met collega’s/mede-ontwikkelaars, met experts en met 

collega’s uit andere masteropleidingen, ontwikkel ik een concept voor praktijkgericht onderzoek, 

gericht op gebruik door beroepsbeoefenaren voor lastige vraagstukken in hun werk. Tegelijkertijd 

breng ik een eerste versie van het concept in het curriculum in en analyseer ik de ervaringen die de 

studenten met het concept opdoen. Daarnaast is een stevige theoretische inbedding en theoretische 

articulatie van het concept nagestreefd.  

Tijdens het ontwikkelen van het concept voor insider research is er een uitgebreid ‘spoor’ van 

documenten ontstaan, variërend van verslagen van onderzoeksplatforms en teambijeenkomsten, 

 
1 Door mij in die periode ‘handelingsonderzoek’ genoemd. 
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mailwisselingen over de sterkte en zwaktes van het concept, schriftelijke discussiebijdragen, digitale 

presentaties voor conferenties en voor het onderwijs. Deze documenten laten een proces van analyse 

van en reflectie op het concept en op de ontwikkeling van het concept zien. Deze activiteiten van 

analyse en reflectie komen in deze studie naar voren in de bespreking van de experimenten van de 

studenten. Bepaalde onderdelen van het concept blijken minder goed uit de verf te komen. Deze 

onderdelen worden nader geanalyseerd en er wordt gezocht naar verbetering.  

De empirische toetsing verloopt via experimenteren in de sociale praktijk van het hoger 

beroepsonderwijs. Het experimenteren is in deze studie als volgt uitgewerkt. De onderzoeker reikt 

actoren een kader aan om in hun werk bepaalde acties te stimuleren en anderen tegen te gaan. Het 

doel van het kader is de actoren te steunen in het zelf experimenteren met ingrepen in de 

werkelijkheid die ‘resilience’ of anti-fragiliteit bevorderen. Anti-fragiliteit wil zeggen dat er een sociale 

praktijk ontstaat die het vraagstuk oplost, ongewenste neveneffecten tegengaat en toekomstige 

bedreigingen kan ondervangen. In hoofdstuk 8 bespreek ik een dergelijk experiment. Aan 

beroepsbeoefenaren in onderwijs en hulpverlening in hun rol als student aan de masteropleiding 

Pedagogiek, is een kader aangeboden in de vorm van richtlijnen voor insider research. Die richtlijnen 

zijn begeleid via onderwijs (colleges, literatuurstudie en afstudeerbegeleiding). Die richtlijnen stellen 

de beroepsbeoefenaren in staat op hun werk te experimenteren met ingrepen in hun sociale 

werkelijkheid, die erop gericht zijn een lastig vraagstuk antifragiel op te lossen. In de bespreking ga ik 

na in hoeverre het kader de actoren heeft gesteund in het zodanig experimenteren dat een 

antifragiele oplossing van het vraagstuk is bereikt. 

 

Het ontwikkelen van het concept van insider research is in zichzelf ook een sociaal experiment. Er is 

een vraagstuk: hoe beroepsbeoefenaren te ondersteunen in het onderzoekend omgaan met lastige 

vraagstukken in het eigen werk? Collega’s van andere masteropleidingen Pedagogiek delen dat 

vraagstuk. Een eerste formulering van het concept van insider research is aan die vakgenoten 

aangeboden en in het onderwijs aan studenten en er volgden inhoudelijke en niet-inhoudelijke, 

politieke2, reacties. Vervolgens is gezocht naar een verbeterde formulering, die reacties insluit dan 

wel beargumenteerd uitsluit. Enzovoort, net zolang tot dat er een set van richtlijnen is ontstaan die 

door de vakgenoten met een andere kennistheoretische positie herkend wordt als een 

wetenschappelijk legitieme aanpak. In dit proefschrift blijft dit proces van ‘discovery’, hoewel 

essentieel in development research, buiten beschouwing. 

 

 
2 Bijvoorbeeld: ‘halen we met dit concept wel de accreditatie?’ Of ‘Je bent wel doorgeradicaliseerd, zeg!’ Of 
niet reageren. 
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Opbouw 

De opbouw van de voorliggende studie is als volgt. In de volgende twee inleidende hoofdstukken 

baken ik het onderzoeksonderwerp verder af door twee aannames te verantwoorden. De eerste 

aanname betreft het lastige vraagstuk. Ik kijk naar een lastig vraagstuk vanuit het idee van 

‘complexiteit’. Dat wil zeggen dat ik een lastig vraagstuk zie als een emergentie uit de dagelijkse 

interactie van diegenen die bij het vraagstuk zijn betrokken. Ik zie een lastig vraagstuk niet als een 

vastgelopen machine. Deze aanname verantwoord ik in hoofdstuk 2. De tweede aanname betreft de 

status van insider research. In tegenstelling tot de opvatting dat het voor beroepsbeoefenaren bijna 

onmogelijk is wetenschappelijk onderzoek te doen naar een vraagstuk waarbij zij in hun eigen werk 

direct betrokken zijn, ga ik er in deze studie vanuit dat dergelijk onderzoek wel tot de mogelijkheden 

behoort. Deze aanname verantwoord ik in hoofdstuk 3. Dat hoofdstuk sluit af met de centrale vraag 

van het onderzoek. 

In de daaropvolgende hoofdstukken keer ik terug naar  de literatuur en bespreek ik drie opties die 

terug zijn te vinden over het doen van insider research. De eerste optie is insider research als het 

verzamelen en bewerken van data (hoofdstuk 4). De tweede optie is insider research als reflectie 

(hoofdstuk 5). De derde optie in insider research als het ontwikkelen van en experimenteren met 

verschillende varianten in een model van het vraagstuk (hoofdstuk 6).  

In hoofdstuk 7 start ik met een tussentijdse conclusie waarin ik laat zien dat er nog een vierde optie 

nodig is. Vervolgens analyseer ik deze vierde optie: insider research als het systematisch beïnvloeden 

van de onderlinge wisselwerking van de betrokkenen bij het vraagstuk, zodanig dat deze betrokkenen 

de ruimte ervaren om wegen te kiezen om hun doelen te realiseren in het oplossen van het vraagstuk. 

In hoofdstuk 8 beschrijf ik de opzet, uitvoering en resultaten van een test die ik heb uitgevoerd op 

deze benadering van insider research als beïnvloeding van de onderlinge wisselwerking. Ik analyseer 

15 mastertheses van studenten van de masteropleiding Pedagogiek waarin zij verslag doen van insider 

research volgens de vierde optie. Ik ga na op welke onderdelen die vierde optie in moeilijkheden is 

gekomen en probeer die moeilijkheden binnen de benadering op te lossen. Ik constateer vijf 

moeilijkheden. Daarvan kan ik er vier oplossen door de benadering te verbeteren. De moeilijkheid om 

een niet-triviale kennisopbrengst van deze optie van insider research te formuleren kan ik niet binnen 

de benadering oplossen. In hoofdstuk 9 verken ik deze moeilijkheid verder. Hoofdstuk 10 sluit af met 

een beschrijving van een casus als een illustratie voor insider research volgens de vierde optie 

(hoofdstuk 10). 

In hoofdstuk 11 wordt een samenvattend antwoord op de centrale vraag gegeven en besproken.  
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2. Lastig vraagstuk 
 

Het onderwerp van deze studie is hoe onderzoekend om te gaan met lastige vraagstukken. In dit 

hoofdstuk wordt het onderwerp nader afgebakend via de vraag wat een vraagstuk lastig maakt. Dat 

vraagstuk wordt geconceptualiseerd als complex in plaats van als gecompliceerd.   

 

2.1. Complex tegenover gecompliceerd3 

Wat maakt lastige vraagstukken lastig? Het lastige hoeft niet de inhoud van het onderwerp te 

betreffen. Zo is er veel overeenstemming over wat, bijvoorbeeld, gedragsproblemen in de klas 

veroorzaakt en over hoe de leerkracht er mee moet omgaan. Ondanks de aanwezigheid van een 

aanpak blijven leerkrachten probleemgedrag in de klas hardnekkig als lastig vraagstuk zien. Die aanpak 

bereikt óf de leerkrachten niet óf leidt niet tot ander gedrag van de leerkracht. 

De lastigheid zit in de complexiteit van de sociale relaties van alledag. Het probleemgedrag in de klas 

ontstaat in de alledaagse onderlinge wisselwerking tussen leerkracht en leerlingen. In die 

wisselwerking speelt kennis over probleemgedrag bij de leerkracht een rol, naast haar of zijn 

psychologische kenmerken, mentale modellen, persoonlijke opvattingen, voorkeuren, belangen, 

beleving van de context en communicatieve vaardigheden. De onderlinge wisselwerking tussen 

leerkracht en leerlingen wordt verder beïnvloed door iedere leerling en diens mentale modellen, 

subjectieve opvattingen, voorkeuren, communicatieve vaardigheden. En niet in de laatste plaats 

wordt deze onderlinge wisselwerking gevormd door de groepsdynamiek in de klas. In die ‘botsing’ van 

verschillende mentale modellen, opvattingen, voorkeuren enzovoort ontstaan groepsdynamische 

processen, die de deelnemers als ongewenst of lastig kunnen ervaren.  

Op die wisselwerking tussen leerkracht-leerling is verder de wisselwerking tussen de leerkrachten 

onderling van invloed. Misschien is er onder leerkrachten een taboe op zeggen dat je iets niet kunt of 

is er een cultuur van wijzen naar anderen: naar de leerling, diens ouders, de overheid, de 

maatschappij. Dit taboe of wijzen naar anderen beïnvloedt de leerkracht en diens handelen in de klas. 

Daarnaast is de wisselwerking tussen leerkrachten en management van invloed. Misschien ziet het 

management zich niet als deel van het probleem (hoe om te gaan met gedragsproblemen in de klas) 

of is er een wij-zij cultuur ontstaan tussen leerkrachten en management. Ook de patronen die tussen 

het management en de leerkrachten (zijn) ontstaan beïnvloeden de leerkracht en diens gedrag in de 

klas. Verder is de wisselwerking tussen leerkrachten en ouders, tussen de leerling en diens ouders en 

die tussen management en inspectie van invloed. Stacey (2010) spreekt over complex responsieve 

 
3 Deze paragraaf is een gewijzigde en uitgebreide versie van Mulder & Van den Bos (2015) 
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processen. Een lastig vraagstuk is het onvoorspelbare resultaat van die elkaar beïnvloedende 

wisselwerkingen. Dit resultaat gaat buiten de bedoelingen van de direct betrokkenen om. Niemand 

van de betrokkenen heeft het in de uiteindelijke vorm gewild. Het handelen van alle betrokkenen 

(inclusief dat van de onderzoeker) heeft het vraagstuk doen ontstaan. Geen van de betrokkenen kan 

het vraagstuk individueel oplossen, maar de betrokkenen kunnen gezamenlijk proberen een oplossing 

te vinden.  

Zoals gezegd is het lastige vraagstuk een onbedoelde emergentie uit de onderlinge wisselwerkingen 

van de op verschillende niveaus bij het vraagstuk betrokkenen. Die onderlinge wisselwerkingen 

vormen wat een complex sociaal systeem genoemd kan worden. 

Een complex systeem is niet hetzelfde als een gecompliceerd systeem (Dekker, 2011; Van der Steen, 

2016). Een systeem zien als gecompliceerd zegt dat een systeem goed van diens omgeving is af te 

grenzen en dat alle onderdelen van het systeem en hun wisselwerking te identificeren zijn. De 

causaliteit in het systeem is eenrichtingsverkeer (lineair-causaal). De oorzaak gaat aan het gevolg 

vooraf en niet andersom. Er is niet eerst een gevolg dat pas daarna de eigen oorzaak creëert. Een 

gecompliceerd systeem is opgebouwd uit de samenstellende onderdelen en niet andersom; de 

onderdelen zijn er eerst en samen vormen ze het systeem. Het systeem is niet zonder de onderdelen, 

maar de losse onderdelen zijn er wel zonder het systeem. Een jumbojet is een voorbeeld van een 

gecompliceerd systeem. Een gecompliceerd systeem is van buitenaf, - bijvoorbeeld door een 

reparateur -, tijdelijk en gedoseerd te beïnvloeden. De reparateur zet het systeem stil, analyseert het 

systeem door het uiteen te leggen in de samenstellende delen en kijkt hoe die samenstellende 

onderdelen functioneren. De reparateur zoekt en repareert het kapotte onderdeel – the broken 

component (Dekker, 2011) – of het kapotte subsysteem en zet het systeem weer in elkaar en in 

werking.  De term ‘gecompliceerd’ hoort bij een mechanische benadering. 

Een systeem zien als complex wil zeggen dat het systeem niet goed is af te grenzen. De elementen van 

het systeem zijn niet eenduidig te bepalen. In het voorbeeld van de leerkracht die moeite heeft met 

lastig gedrag in de klas is niet goed duidelijk waar de grenzen van het systeem liggen. Het systeem is 

niet alleen de klas. Wat in de klas gebeurt wordt beïnvloed door wat er in de lerarenkamer gebeurt en 

in het kantoor van de directie en in het gezin van de leerling en in de privé situatie van de leerkracht 

enzovoort. Waar ligt de grens? Wie maakt wel of niet onderdeel uit van het sociale systeem? De 

afgrenzing ligt niet van te voren vast maar komt tot stand in de emergentie van het vraagstuk.  

In een complex systeem evolueert en verandert de wisselwerking tussen de elementen voortdurend. 

Hoe de betrokkenen op de school uit het voorbeeld met elkaar omgaan is nooit helemaal hetzelfde. 

Veranderingen zijn misschien voor de betrokkenen niet op korte termijn zichtbaar, maar na verloop 

van tijd kunnen de betrokken zich realiseren dat er iets is veranderd, verbeterd of verslechterd. Anders 
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dan in een gecompliceerd systeem is de wisselwerking in een complex systeem niet stabiel, in 

beperkte mate te voorspellen en niet stil te zetten. In een complex systeem is causaliteit niet lineair 

maar transformationeel (Stacey, 2012). Oorzaak en gevolg evenals deel en geheel vormen geen 

eenrichtingsverkeer. Een gevolg kan de eigen oorzaak uitlokken. Oorzaak en gevolg zijn in een complex 

systeem niet goed van elkaar te onderscheiden. Is het handelen van de leerkracht de oorzaak van het 

gedrag van de kinderen? Of is het handelen van de leerkracht het gevolg van het gedrag van de 

kinderen? Het is allebei tegelijkertijd. Het is beter om te zeggen dat de moeilijkheid voor de leerkracht 

– en ook voor de kinderen – is ontstaan in een wederkerig proces van onderlinge wisselwerking. Stacey 

spreekt over actie en reactie “at the same time” (Stacey, 2007: 3). Zo lopen ook het geheel en de 

onderdelen door elkaar. Opvattingen over het werk die in een team van collega’s zijn ontstaan werken 

door in het denken van de individuele collega. En andersom. Er zijn wiskundige modellen ontwikkeld 

om greep te krijgen op complexe processen (Fresán, 2019; Stewart, 2008), maar het is nog een open 

kwestie of die wiskunde als fundament voor het oplossen van complexe sociale vraagstukken kan 

dienen. 

Mensen kunnen in complexe sociale situaties geen buitenpositie innemen, waardoor er geen sprake 

kan zijn van tijdelijke en gedoseerde beïnvloeding. Een betrokkene in een systeem beïnvloedt dat 

systeem voortdurend. Mensen kunnen zich afzijdig opstellen en in woord en gedrag tot uitdrukking 

brengen niet tot een sociale groep te willen behoren of zich er tijdelijk buiten te plaatsen. Maar ook 

dat woord en gedrag is een bijdrage aan de onderlinge wisselwerking. Een leidinggevende, 

zorgcoördinator of een actief teamlid staat niet buiten de complexe dynamiek van sociale interacties, 

maar is er onderdeel van. De medewerker die een lastig vraagstuk in het eigen werk onderzoekend 

wil oplossen kan zich ook niet in de rol van onderzoeker buiten de complexe sociale interactie plaatsen. 

Ook het innemen van een buitenstaanderspositie is een zet in het gezamenlijke spel die reacties van 

anderen oproept. Misschien zijn sommige collega’s blij dat de onderzoeker het voortouw neemt om 

het lastige vraagstuk aan te pakken. Misschien worden collega’s bevestigd in het idee dat zij geen 

voortouw kunnen of hoeven te nemen. Misschien zijn er ook collega’s die hopen dat de onderzoeker 

faalt en daarom het onderzoek tegenwerken, enzovoort.  

Er is een fundamentele onmogelijkheid om uit het sociale proces te stappen. Weick (2004) gebruikt 

voor die onmogelijkheid de aan Heidegger ontleende term ‘thrownness’: het geworpen zijn in de 

werkelijkheid. Als parafrase van de bekende uitspraak4 van Watzlawick zou ook gezegd kunnen 

worden: ‘Je kunt niet niet-interacteren’ (Watzlawick, Beavin, & Jackson, 1970).  

 

 
4 “Je kunt niet niet-communiceren”. 
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Complexe processen van onderlinge wisselwerking zijn, zoals gezegd, zelf organiserend. De 

deelnemers aan de interactie beïnvloeden het proces - sommige deelnemers zijn invloedrijker dan 

anderen - maar niemand kan het procesverloop geheel bepalen. In de onderlinge wisselwerking 

ontstaan patronen of dynamieken. Een patroon is een serie beperkingen of ‘constraints’ (o.a. Wu, 

2019) die actoren zich, al dan niet bewust, in hun onderlinge wisselwerking opleggen. Homan (2005) 

spreekt van een proces van uitharding. Patronen of dynamieken harden zich uit. Uitgeharde patronen 

kunnen ook ontharden.  

 

De aanname in deze studie is dat lastige sociale vraagstukken beter als complex dan als gecompliceerd 

kunnen worden gezien. De onderzoeker van lastige sociale vraagstukken doet er goed aan een lastig 

vraagstuk niet te benaderen als een gecompliceerde machine. Dekker (2011, 2017) laat de 

ongewenste consequenties zien van een mechanische benadering van ernstige incidenten die zich 

onder meer in het sociale werk en de gezondheidszorg hebben voorgedaan. Behalve tot een onnodige 

en onethische criminalisering van bij het incident betrokken beroepsbeoefenaren leidt deze 

benadering veelal tot aanbevelingen die de situatie eerder verergeren dan verbeteren. Eenzelfde punt 

is gemaakt door Taleb (2012). 

Het complexiteitsperspectief verhoudt zich verder moeizaam tot een ‘eerst-dan’ verbeteringsaanpak 

zoals bijvoorbeeld via de regulatieve cyclus. Dat wil zeggen een verbeteringsaanpak die voorschrijft 

om eerst te analyseren om dan op basis van de conclusies uit de analyse te interveniëren.  Het eerste 

bezwaar betreft de situatie dat tijdens de analyse, of misschien mede als onbedoeld gevolg van het 

analyseren, het vraagstuk verandert. De gevonden oplossing is dan al achterhaald voordat de 

implementatie nog maar begonnen is. Het tweede bezwaar betreft het idee dat de uit het onderzoek 

voortkomende aanwijzingen kansrijker zijn juist omdat ze op onderzoek zijn gebaseerd. Dat is niet per 

se het geval. Ook al is het onderzoek bijzonder grondig, er is geen garantie dat de resultaten effect 

sorteren. Ook resultaten van grondig onderzoek kunnen in de la verdwijnen, door betrokkenen 

worden genegeerd of veranderd, of inzet van conflict worden. 

Op grond van deze bezwaren loopt het onderzoek het risico tijdsverspilling te zijn. De veranderde 

situatie, het negeren, veranderen of bestrijden van de uitkomsten, wijzen de onderzoeksresultaten in 

het veranderingsproces naar de achtergrond. Het verbeteren van de situatie hangt af van veranderen 

van machtsverhoudingen, van bewerken van emoties, van wijzigingen van impliciete mentale 

modellen, enzovoort. Onderzoeksresultaten kunnen in dat veranderen invloed hebben, maar die 

invloed is zeker niet gegarandeerd. Het lijkt beter om onderzoek en interventie direct te laten 

samenlopen (Van der Steen, 2016).  
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Moeten alle sociale vraagstukken als complex worden benaderd? Niet per se. De insider researcher 

kan tegen vragen oplopen die relatief eenvoudig zijn op te lossen. Wanneer bijvoorbeeld een team 

van leerkrachten een nieuwe onderwijsmethode verwelkomt als passend voor het onderwijs en de 

basisprincipes ervan begrijpt maar in de uitvoering tegen knelpunten oploopt, dan is wellicht een 

aanvullende training in de methode een voldoende oplossing. Maar wanneer eenvoudige oplossingen 

niet werken en verbeterinspanningen tevergeefs blijken, dan lijkt gebruik van het 

complexiteitsperspectief raadzaam. 

 

Vanuit deze schets van een lastig vraagstuk als complex, is de conclusie dat het zoeken naar 

oplossingen voor lastige vraagstukken plaatsvindt in een proces van wijzigen van patronen van 

onderlinge wisselwerking van bij het vraagstuk betrokkenen. Onderzoek naar complexe vraagstukken 

moet niet alleen gericht zijn op het zoeken naar inhoudelijke oplossingen voor het lastige vraagstuk, 

maar moet tegelijkertijd zijn ingebed in het beïnvloeden van de dynamiek van onderlinge 

wisselwerking rond het vraagstuk, van welke dynamiek de onderzoeker mede-actor is. 

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt het gebruik van de term onderlinge wisselwerking nader 

verkend. Twee aspecten worden besproken. Het eerste aspect is het fundament van de onderlinge 

wisselwerking. Wat zijn de doorslaggevende, funderende, aspecten die vooral aandacht behoeven bij 

het beïnvloeden? Het tweede aspect van onderlinge wisselwerking betreft de verhouding tussen 

verschillende groepen waaruit organisaties zijn opgebouwd. Hoe ziet de wisselwerking tussen die 

groepen eruit? 

 

2.2. Onderlinge wisselwerking 

Het lastige vraagstuk is hier getypeerd als emergerend uit de onderlinge wisselwerking van de bij het 

vraagstuk betrokkenen. 

Onderlinge wisselwerking wordt breed opgevat, inclusief identiteit, mentale modellen, ‘tacit’ kennis, 

emoties, intuïties, wensen, waarden en normen, routines, ervaren belangen en interpretatie/beleving 

van de context. En al die aspecten in hun onderlinge verwevenheid. Om de breedheid van die 

interactie te benadrukken wordt niet de term ‘interactie’ maar ‘onderlinge wisselwerking’ gebruikt. 

De vraag is hoe die genoemde aspecten van onderlinge wisselwerking – kennis, emoties, waarden, 

enzovoort – zich tot elkaar verhouden. Hebben ze allemaal dezelfde status? Of is de een funderend 

voor de ander? 

 

2.2.1. In zichzelf gefundeerd 
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De verschillende hiervoor genoemde aspecten komen in onderlinge wisselwerking tot stand. Dat wil 

ook zeggen dat geen van die aspecten het fundament onder die wisselwerking is. Er is geen 

fundament. De onderlinge wisselwerking is in zichzelf gefundeerd. Deze stelling lijkt in het debat over 

praktijkgericht onderzoek in het hoger beroepsonderwijs niet breed gedeeld en daarom wordt er 

hieronder dieper op ingegaan.  

 

Kennis en inzicht 

Peters (2015) ziet ‘kennis en inzicht’ als funderend voor het handelen van actoren. Hij streeft ernaar 

om een lastig vraagstuk te vertalen in een kennisvraag, die vraag te beantwoorden via onderzoek en 

de onderzoeksresultaten aan de betrokkenen bij het vraagstuk voor te leggen. De betrokkenen doen 

kennis op en de verwachting van Peters is dat de kennis het handelen zal veranderen. Er zijn goede 

argumenten om niet van die verwachting uit te gaan. Het aandragen van nieuwe kennis hoeft de 

onderlinge wisselwerking niet te veranderen. Nieuwe kennis kan door de betrokkenen genegeerd of 

geherinterpreteerd worden als passend bij de status quo, of juist niet. Soms leidt het aandragen van 

nieuwe kennis wel tot een doorbraak in de onderlinge wisselwerking die een oplossing van het 

vraagstuk dichterbij brengt. De onderlinge wisselwerking is dan zodanig dat het aangedragen van die 

kennis de wisselwerking transformeert. Oosterse filosofen gebruiken voor deze situatie het beeld van 

de gespannen boog (Jullien, 2004). De onderlinge wisselwerking is dan te vergelijken met de 

gespannen boog. Er is een grote veranderbehoefte ontstaan maar nog geen concrete richting voor die 

verandering. Het aandragen van de kennis is dan te vergelijken met het loslaten van de snaar van de 

boog. De kennis levert het duwtje dat nodig is om de veranderenergie richting te geven. 

Nieuwe kennis kan, zoals gezegd, hardnekkige patronen in de onderlinge wisselwerking wijzigen maar 

doet dat niet altijd. Juist bij complexe sociale vraagstukken blijkt het aandragen van nieuwe kennis 

veelal weinig impact te hebben. 

 

Normen, waarden en engagement 

De benadering die de normativiteit van het professionele handelen centraal zet, lijkt  uit te gaan van 

een ander fundament onder onderlinge wisselwerking dan kennis en inzicht. Die benadering (De 

Ronde, 2016; Van Ewijk & Kunneman, 2013; Letiche, 2010) heeft in de sociale opleidingen van het 

hoger beroepsonderwijs veel aanhang. Onderzoekers die zich op het idee van normatieve 

professionaliteit baseren lijken al het handelen van de (mede-)onderzoekers terug te voeren op 

normatieve opvattingen. 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 levensbeschouwelijke zingeving...” (pp.27).  
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De in deze studie gevolgde invalshoek 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. Vraagstukken in onderwijs en zorg worden niet altijd 

gedomineerd door een normatieve problematiek. Normatieve aspecten zijn weliswaar – net als 

kennisaspecten – altijd in het geding maar zijn niet per se belangrijker dan lichaam, kennis, emoties, 

wensen, streven naar macht of beleving van de context.  

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

handelen zijn, 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 (gekozen) levensbeschouwelijke stellingname, 

wordt niet gedeeld. In de 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 

een emancipatorisch karakter moet hebben en zo ja wat dan het emancipatorische is, komt in die 

wisselwerking tot stand en gaat niet eraan vooraf (Stacey, 2010: 223,224). 

 

Structuren 

Sommige organisatiesociologen beschouwen de onderlinge wisselwerking tussen de leden van de 

organisatie als bepaald door de structuren van de organisatie. Structuren zijn a) vastgelegde regels 

voor het gedrag zoals bijvoorbeeld taakverdelingen en b) fysieke artefacten zoals een gebouw of 

meubilair. Deze structuren bepalen het verloop van de onderlinge wisselwerking. Het wijzigen van de 

onderlinge wisselwerking vraagt dan om het wijzigen van structuren (Van der Hilst, 2019). Het 

perspectief dat in deze studie wordt gehanteerd beschouwt daarentegen organisatiestructuren niet 

als fundament voor wisselwerking maar als uitgeharde patronen van en in onderlinge wisselwerking. 

Een nieuwe deelnemer aan de onderlinge wisselwerking treft patronen aan in de vorm van rituelen, 

taal, routines, ongeschreven gedragscodes en in de vorm van artefacten zoals gebouw, instrumenten, 

documenten met regels en procedures, enzovoort. Deze patronen beperken de handelingen die de 

nieuwe deelnemer kan doen, maar er is altijd een element van keuze in het doen van een zet. Een 

uitgehard patroon zien als iets dat buiten de onderlinge wisselwerking staat is een reïficatie (Dehue, 

2014). In een onderlinge wisselwerking kunnen zelfs de meest uitgeharde patronen weer ontharden 

of afbrokkelen, soms in een plotselinge omslag die vele betrokkenen verrast. Wat voordien velen 

ondenkbaar leek – zoals bijvoorbeeld voor 1989 de ineenstorting van de Sovjet-Unie – is na de omslag 
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goed te begrijpen. Gebouwen of publieke ruimtes kunnen bedoeld zijn om een bepaalde manier van 

handelen te bevorderen en daar ook in slagen. Een huis kan in verschillende ruimtes zijn ingedeeld. 

En de meeste bewoners gebruiken die indeling ook als zodanig. Maar niet per se. Conventies 

verschuiven, muren kunnen worden doorgebroken en samengevoegde slaapkamers kunnen een 

andere functie krijgen. Hetzelfde geldt voor een openbare publieke ruimte. Een plein kan zo zijn 

ontworpen dat bevorderd wordt dat mensen elkaar ontmoeten in recreatieve activiteiten. Maar lokale 

ontwikkelingen kunnen er ook toe leiden dat het plein overdag leeg is en ’s nachts een plek voor 

criminele activiteiten.  

Net zoals nieuwe kennis of reflectie op identiteit kan ook verandering van structuurwijziging de 

onderlinge wisselwerking beïnvloeden maar niet per se in een door betrokkenen gewenste richting. 

Die beoogde verandering is mogelijk maar nooit zeker. 

 

Actoren 

Tenslotte kan men opwerpen dat de onderlinge wisselwerking afhankelijk is van de individuele actoren 

die met elkaar wisselwerken. Zonder die actoren geen wisselwerking. De handelingen van die actoren 

zouden het fundament voor die wisselwerking zijn.  En zo gezien is er toch een fundament onder de 

onderlinge wisselwerking: de individuele actor. Maar ook deze redenering houdt niet stand omdat het 

omgekeerde even goed – en wellicht beter –  is te verdedigen. Onderlinge wisselwerking kan als 

fundament voor de handelingen van de actoren worden gezien. Onze gedachten, gevoelens, 

neigingen, kundes, onze individualiteit komen volgens deze opvatting tot stand in die onderlinge 

wisselwerking en gaan er niet aan vooraf. In de constante interactie met anderen krijgen onze 

gevoelens, individualiteit enzovoort hun vorm. Het idee dat het ‘ik’ niet voorafgaat aan maar ontstaat 

in de relatie met anderen, botst met onze ervaring van individualiteit als een omsloten, begrensd zelf 

dat op afstand staat tot anderen, die op hun beurt buiten onszelf staan. Maar ook dat idee van 

individualiteit lijkt  in onderlinge wisselwerking te zijn ontstaan. En betrekkelijk recent5.  

Watzlawick bepleit in dezelfde zin een overgang van “the idea of the individual as the ultimate entity 

to the concept of the individual as a partial system” (Watzlawick, 1990: 165). Hosking (2011: 56) stelt 

dat ‘relational’ in sociale wetenschap niet refereert naar “relations between bounded and separately 

existing persons/ entities/ontologies.” Ze stelt de term ‘inter-actie’ voor om te benadrukken dat het 

zwaartepunt ligt bij wat zich tussen individuen afspeelt die iets willen realiseren en niet bij die 

individuele actoren. 

 
5 Taylor (2009) stelt dat de beleving van individualiteit als omsloten en begrensd is ontstaan in een 
ideeënontwikkeling die hij de ‘Hervorming’ noemt en waarvan hij het begin lokaliseert in het Lateraans Concilie 
in 1215 (Taylor, 2009:124) en die rond 1500 een breder maatschappelijke invloed krijgt.  
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Er zit niks onder of achter de onderlinge wisselwerking. Geen van de genoemde aspecten is 

doorslaggevend of funderend. De onderlinge wisselwering is gefundeerd in zichzelf. 

 

2.2.2. Parallelproces en microkosmos 

In dit hoofdstuk is de onderlinge wisselwerking aan de orde als het proces waarbinnen lastige 

vraagstukken ontstaan. Daarnaast komt nog een ander aspect van onderlinge wisselwerking aan bod 

en dat betreft de verhouding tussen verschillende groepen waaruit organisaties zijn opgebouwd. Hoe 

ziet de wisselwerking tussen die groepen eruit? De hier gehanteerde complexiteitsinvalshoek gaat niet 

uit van harde grenzen tussen sociale groepen of van een harde grens tussen groep en individu. Sociale 

patronen tussen groepen zijn ook zichtbaar in groepen en ook herkenbaar in individuen. Twee 

begrippen brengen die poreusheid van grenzen in sociale patronen in beeld: microkosmos en 

parallelproces. 

 

Microkosmos 

Het begrip ‘microkosmos’ is afkomstig uit de geometrie en drukt uit dat in het deel (micro) het geheel 

(kosmos) terug te vinden is (Binimelis Bassa, 2017). Het begrip, toegepast op sociale vraagstukken, 

zegt dat (eventueel destructieve) sociale patronen in de gehele organisatie terug te zien zijn in delen 

daarvan en terug te zien zijn in het denken en doen van individuele leden van die organisatie. 

Systeemtheoretici spreken over ‘circulaire causaliteit’ om die relatie tussen deel en geheel aan te 

duiden (Harvey, 2018; Vernon, 2018; Willemse, 2012). Vernon omschrijft circulaire causaliteit als volgt 

“In circular casual systems, global system behaviour influences the local behaviour of the system 

components and yet it is the local behaviour of the system components that determines the global 

behaviour.” (Vernon, 2018: 376). Met causaliteit wordt niet meer bedoeld dan dat individuen elkaars 

handelen beïnvloeden. Wat op het ene niveau gebeurt kan daardoor op het andere terugkeren. 

 

 

Kader 2.1. Microkosmos 

 

Als voorbeeld van het begrip microkosmos en van die wederzijdse beïnvloeding kan de volgende 

beschrijving6 dienen. Een masterstudent werkt op een mbo-school op een afdeling die een vangnet 

moet vormen voor leerlingen met zorgbehoeften, maar er te weinig in slaagt deze leerlingen binnen 

boord te houden. Er is een, volgens die afdeling, te hoog percentage van leerlingen dat het 

onderwijs verlaat. Het vinden van een aanpak om tot een lager percentage te komen wordt 

belemmerd door een sociaal patroon van eilandjesvorming op de afdeling. De medewerkers van de 

 
6 De beschrijving is gebaseerd op een onderzoeksverslag van een masterstudent. Dit verslag wordt ook 
besproken in hoofdstuk 7. Het betreft daar actorsonderzoek 6. 
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afdeling organiseren zich in kleine informele subgroepen en spreken wel onderling in het 

subgroepje met elkaar over wat zij als het lastige vraagstuk zien maar niet met collega’s uit andere 

subgroepen. In formele teambijeenkomsten van de hele afdeling over het vraagstuk houden de 

meeste medewerkers hun opvattingen voor zich en voeren vooral de leidinggevende en een paar 

“regimebewakers” (Homan, 2005) het woord. In de informele subgroepen ontstaan diverse 

opvattingen over het vraagstuk, maar met eenzelfde grondtoon en die is dat de oplossing van het 

vraagstuk bij anderen – het management of de staf of regimebewakende collega’s of nog weer 

anderen – ligt.  

De masterstudent vormt met een aantal collega’s een onderzoeksgroep van zes deelnemers om het 

lastige vraagstuk te beantwoorden. Deze onderzoeksgroep bestaat uit collega’s die graag willen 

zoeken naar een andere vorm van wisselwerken. In de onderzoeksgroep ontstaat een goede sfeer, 

wordt samengewerkt en worden voorstellen om het lastige vraagstuk aan te pakken ontwikkeld. 

Regelmatig zeggen de leden van de onderzoeksgroep hoe fijn het is om tijd en ruimte te hebben 

om over het vak te praten en om collegiale waardering te ervaren die men bij de collega’s buiten 

de onderzoeksgroep niet ervaart. En gaandeweg zeggen de groepsleden ook dat ze ertegen opzien 

om de aanpakken die in de onderzoeksgroep zijn ontwikkeld in het hele team te presenteren. De 

masterstudent/onderzoeker die het proces begeleidt vraagt waarom het in de groep wel lukt om 

tot antwoorden te komen. De groepsleden melden dat de communicatieprincipes die de 

masterstudent aan het begin heeft geïntroduceerd aan de hand van ‘humble inquiry’ (Schein, 2013) 

erg ondersteunend zijn geweest. De masterstudent stelt voor dat de groepsleden met diezelfde 

principes gaan experimenteren in de communicatie met mensen buiten de onderzoeksgroep. De 

groepsleden zeggen dat te gaan doen, maar dat experimenteren komt niet van de grond. De 

groepsleden beginnen er niet aan of stoppen er snel mee. De in de groep ontwikkelde aanpakken 

om leerlingen met zorgbehoeften binnen boord te houden worden wel in de teamvergadering 

gepresenteerd, maar ook dan houden de meeste collega’s zich op de vlakte. De presentatie wordt 

welwillend aangehoord door de andere collega’s maar de voorstellen worden niet aanvaard. 

Wat helpt nu het begrip microkosmos in deze casus? De leden van de onderzoeksgroep kunnen 

concluderen dat de onderzoeksgroep zelf het patroon van eilandjesvorming reproduceert. Het 

patroon in de gehele afdeling herhaalt zich in een gedeelte van de afdeling: de onderzoeksgroep. 

Niet in de betekenis dat in de onderzoeksgroep eilandjes ontstaan, wat ook had gekund. Maar in 

de betekenis dat de onderzoeksgroep een eilandje van gelijkgestemden is geworden die goed met 

elkaar werken en tegelijkertijd kritiek leveren op collega’s buiten de onderzoeksgroep en die 

collega’s verantwoordelijk maken voor de stagnatie in het vinden van antwoorden voor het 

vraagstuk en het gesprek met die collega’s uit de weg gaan. De conclusie zou kunnen zijn dat 

eilandjesvorming – het prettig hebben met elkaar en het mijden en intern kritiseren van anderen – 

het vinden van gezamenlijke oplossingen in de weg staat en deel is van het lastige vraagstuk. In het 

vinden van oplossingen voor het binnen boord houden van zorgleerlingen moet tevens het patroon 

van eilandjesvorming worden gewijzigd. Het lastige vraagstuk speelt zich niet meer alleen elders af 

– bij onwillige collega’s of ongunstige omstandigheden – maar in het hier en nu van de 

onderzoeksgroep zelf. 

In het ervaren van dit patroon  – “we doen er zelf aan mee” – kan de onderzoeksgroep het 

onderzoek verbreden. Men moet niet alleen oplossingen voor het binnen boord houden van 

zorgleerlingen formuleren, maar ook experimenteren met ander gedrag. Bijvoorbeeld via het 

oefenen met humble inquiry in en buiten de onderzoeksgroep en/of via het uitnodigen van de 

‘regimebewakers’ om aan het onderzoek mee te doen en/of door in de onderzoeksgroep actiever 
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ruimte voor afwijkende meningen te maken en/of door het bespreken in de teamvergadering van 

de eilandjesvorming in plaats van alleen over de gevonden oplossingen. Enzovoort. 

Het voordeel van het terugkomen van het geheel in het deel is dat het geheel (de eilandjesvorming 

in het team) in dat deel (de onderzoeksgroep) kan worden aangepakt. Voor de onderzoeksgroep is 

het proces van eilandjesvorming en non-communicatie niet iets wat zich alleen elders – buiten de 

onderzoeksgroep – afspeelt maar iets waar de onderzoeksgroep zelf aan bijdraagt. Het gesprek in 

de onderzoeksgroep gaat dan niet over hoe het gedrag van anderen zou moeten veranderen maar 

via welk ander eigen gedrag de leden van de onderzoeksgroep aan verbetering kunnen bijdragen, 

zodanig dat anderen dat kunnen overnemen. 

 

 

Parallelproces 

Een tweede begrip is parallelproces. Een parallelproces is een verschijnsel waarin interactiepatronen 

zich herhalen in verschillende settingen (Robbertz, 2006; Van Reekum, 2009: 116). Het begrip is 

afkomstig uit de psychotherapie. Therapeuten merkten op dat interactiepatronen zich op 

verschillende organisatieniveaus herhaalden. Dit wordt beschouwd als een vorm van overdracht en 

tegenoverdracht7. Een parallelproces kan destructief of constructief van aard zijn. Een voorbeeld van 

een destructief parallelproces komt uit de forensische psychiatrie. Lastig gedrag van cliënten 

tegenover de hulpverleners, wordt door de hulpverleners herhaald tegenover hun leidinggevenden. 

De hulpverleners dragen de zwaarte van hun werk over op hun leidinggevenden door gelijksoortig 

gedrag als hun cliënten te vertonen naar hun leidinggevenden. Wanneer de leidinggevenden dan 

gekwetst reageren en zich uit de directe communicatie terugtrekken en communiceren via mails en 

missieven, bestaat het gevaar van een proces in de richting van een verwaarloosde organisatie 

(Kampen, 2011). Een destructief parallelproces kan zich omkeren in een constructief parallelproces, 

wanneer de leiding van de organisatie naar de hulpverleners dat gedrag vertoont dat van de 

hulpverleners verwacht wordt naar de cliënten toe. Die omkering naar een productief parallelproces 

vraagt van de kant van de hulpverleners ook om de realisering dat ze in een overdrachtsproces 

verstrikt zijn geraakt.  

Een destructief parallelproces heeft positieve kanten omdat het de hulpverleners – wanneer ze zich 

de overdracht realiseren – de mogelijkheid biedt zich (beter) te verplaatsen in de cliënten. Omdat de 

hulpverlener zich in het gedrag naar de leiding als het ware in de cliënt verplaatst, kan de hulpverlener 

zich ook realiseren hoe de cliënt zich voelt. De hulpverlener doet een gelijksoortige ervaring op als de 

 
7 Het gaat om overdracht en tegenoverdracht. In het geval van overdracht gaat het vooral om de eigen reacties 
van een van de partners in een relatie (die van de cliënt of leerling). Er wordt via de eigen ervaringen een 
zelfbeeld geconstrueerd met behulp van een beeld van een ander. In het geval van tegenoverdracht ligt de 
nadruk op de andere partner (de therapeut of docent). Deze moet zorgen niet in een toegeschreven beeld te 
gaan geloven en moet zorgen dat de cliënt of student een positief zelfbeeld ontwerpt. 
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cliënt. De hulpverlener kan denken: ‘O, zo voelt dat. Ik ervaar nu – bijvoorbeeld gebrek aan erkenning 

door de leiding – wat de cliënt voelt als ik onvoldoende erkenning heb voor de motieven en gevoelens 

van de cliënt!’. 

Daarnaast biedt de herkenning van een destructief parallelproces de hulpverleners de mogelijkheid 

om zich beter in de leidinggevende te verplaatsen: ‘Ik ervaar in mijn relatie met cliënten soms irritatie 

en onbegrip over hun lastige gedrag, over hun passiviteit en gebrek aan zelfinzicht. Ah, zo voelt de 

leidinggevende zich misschien ook over ons!’. 

 

Kader 2.2. Parallelproces 

Het parallelproces beperkt zich niet tot de werksituatie maar reikt ook tot in de opleiding van 

beroepsbeoefenaren. Zo was er een masterstudent die bovenbouw-coördinator was op een 

basisschool. Haar lastige vraagstuk betrof dat ze haar collega’s niet meekreeg in een didactische 

vernieuwing van een onderwijsonderdeel. De bouwcoördinator refereerde naar haar collega’s in 

termen als ‘gesloten’, ‘passief’ en ‘weinig onderlegd’. Hoe ze ook haar best deed, het lukte niet om 

haar collega’s in beweging te krijgen.  

In de bijeenkomsten op de masteropleiding stelde de masterstudent/ bouwcoördinator zich passief 

op. Ze maakte weinig indruk en leek het masterniveau niet goed aan te kunnen. De docent deed 

bijzonder zijn best om haar te ondersteunen maar hij (en waarschijnlijk de student ook) ervoer het 

onderwijsproces als moeizaam. De docent zag niet de parallel tussen de moeizame werksituatie van 

de student bij de didactische vernieuwing en het moeizame onderwijsproces. 

Gelukkig lukte het de student de studie af te ronden. De student had een voldoende masterthesis 

geschreven en er restte alleen nog een verdediging. In die verdediging herhaalde zich het patroon. 

De docent haalde alles uit de kast om het gesprek diepgang te geven en de student volgde 

moeizaam. Ze was defensief en kwam weinig uit de verf.  

Na afloop van de verdediging spraken de aanwezige docenten, de masterstudent en aanwezige 

familie en collega van het werk van de student nog even met elkaar na. En ‘opeens’ zag de docent 

een andere masterstudent. Een rustige en gezaghebbende vrouw die vriendelijk en beslist haar 

familie en collega aanwijzingen gaf. De docent zag de gewaardeerde bouwcoördinator, die de 

student ook was. Toen pas realiseerde de docent zich, tot zijn schrik en schaamte, dat hij in de val 

van tegenoverdracht was gelopen en al vroeg de omgang met de student gedurende haar studie 

had vastgezet in een patroon. De docent had dat patroon in stand gehouden in plaats van als 

leersituatie benut. 

 

 

2.3. Conclusie. 

Dit proefschrift zoekt naar een impactrijke vorm van insider research voor lastige sociale vraagstukken 

in hulpverlening en onderwijs, die als wetenschappelijke werkwijze verdedigbaar is. In dit hoofdstuk 

is die zoektocht afgebakend via een verantwoording van de aanname dat lastige vraagstukken gezien 

moeten worden als complex en niet als gecompliceerd. In dit hoofdstuk is uitgewerkt wat dit 

complexiteitsperspectief van sociale vraagstukken inhoudt. Het lastige vraagstuk emergeert als 
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onbedoeld gevolg uit de dagelijkse onderlinge wisselwerking van de bij het vraagstuk betrokkenen. De 

vraag van dit onderzoek is ‘welke benadering van wetenschappelijk onderzoek biedt de insider 

researcher in de dagelijkse praktijk de meeste kans impact te hebben op een lastig vraagstuk?’. Met 

deze afbakening kan het ‘impact hebben’ verder worden ingevuld. Met ‘impact’ wordt bedoeld dat de 

onderzoekende activiteiten de dagelijkse onderlinge wisselwerking van de betrokkenen beïnvloeden 

in de richting van verbetering van het vraagstuk. De volgende vraag is: hoe kan dat beïnvloeden als 

wetenschappelijk insider research worden gekarakteriseerd’? 
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3. Insider research 
 

3.1. Preferenties 

Beroepsbeoefenaren in zorg en onderwijs, die in hun werk een lastig vraagstuk willen aanpakken, 

hebben te maken met anderen zoals collega’s, cliënten, leidinggevenden, ambtenaren, enzovoort die 

ook opvattingen over dat vraagstuk hebben. Sommigen vinden, bijvoorbeeld, het vraagstuk niet lastig. 

Anderen wel maar vinden het niet urgent of niet hun verantwoordelijkheid of onoplosbaar. Weer 

anderen vinden het wel een lastig vraagstuk maar vinden dat een ander vraagstuk meer prioriteit 

heeft. Nog weer anderen vinden het vraagstuk niet lastig, maar zien een mogelijkheid om via het 

vraagstuk een eigen agenda te bevorderen. En misschien zijn er nog betrokkenen die helemaal geen 

vraagstuk zien, of die het vraagstuk niet herkennen als dat het hen betreft. Enzovoort. Deze 

opvattingen liggen niet vast en wijzigen, sneller of langzamer, in een proces van onderlinge 

beïnvloeding. 

De beroepsbeoefenaar is, kortom, altijd speler in een veld met andere spelers. Met tenminste een 

deel van die andere spelers zal in elk geval enige communicatie mogelijk moeten zijn over de aard van 

het vraagstuk en de oplossingsrichting. Er moet een beweging kunnen ontstaan van een situatie van 

individuele uiteenlopende opvattingen naar een situatie waarin die individuele opvattingen zich op 

elkaar afstemmen. ‘Opvatting’ bestaat uit (stille) kennis, doelen, meningen, emoties, houding, intuïtie, 

machtstreven, beleving van de context bij een vraagstuk in een specifieke context. Gedragseconomen 

zoeken al langere tijd naar hoe dat proces van op elkaar afstemmen rationeel kan verlopen (Arrow, 

1950; Sen, 2014). Een bij hen gangbare term voor deze brede betekenis van opvatting is preferentie 

(Sen, 2014). In het vervolg wordt deze term gebruikt.  

Preferenties van een actor ontstaan in wisselwerking tussen de actor en voor de actor belangrijke 

andere actoren. Preferenties geven leven aan die wisselwerking. Preferenties veranderen als de 

onderlinge wisselwerking verandert. De vraag is hoe een insider researcher onderzoekend, via 

beïnvloeding van onderlinge wisselwerkingen, een meer op elkaar afgestemde preferentie kan 

bevorderen, wanneer die betere afstemming nodig is om een lastig vraagstuk op te lossen. Het zou 

beroepsbeoefenaren enorm helpen wanneer er een werkwijze zou zijn die uiteenlopende individuele 

preferenties op een wetenschappelijk verantwoorde wijze onderzoekend kan helpen bewerken, 

zodanig dat er een op elkaar afgestemde preferentie ontstaat voor tenminste enige tijd. Naar die 

werkwijze wordt in deze studie gezocht. 
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3.2. Een hoofdrol voor de insider? 

In deze studie krijgt de beroepsbeoefenaar de hoofdrol in het oplossen van een lastig vraagstuk in het 

eigen werk. De aanname is dat de beroepsbeoefenaar in de oplossing van dat vraagstuk een cruciale 

rol speelt, waardoor die hoofdrol haar of hem toevalt en niet een externe onderzoeker of adviseur. 

Deze aanname is gebaseerd op de gedachte dat het machtszwaartepunt in professionele 

bureaucratieën ligt bij uitvoerders van het primair proces; de hoogopgeleide professionals. “A great 

deal of the power over the operating work rests [….] with the professionals of the operating core”. Een 

oorzaak voor die macht is onder meer dat “his work [is] too complex to be supervised by managers or 

standardized by analysts” (Mintzberg, 1993: 195). Andere auteurs wijzen op het netwerkkarakter van 

organisaties, waardoor aansturing via directe hiërachie problematisch is geworden (De Bruijn & Ten 

Heuvelhof, 2008; Nohria & Eccles, 1992). Die machtspositie van de uitvoerende professionals komt de 

dienstverlening niet zonder meer ten goede (Van Delden, 1996; Vermaak, 2009), maar geeft de 

hoogopgeleide beroepskracht een cruciale positie in de vormgeving en verbetering van het werk. 

Deze aanname betekent niet dat er voor externe onderzoekers geen plaats is in het oplossen van 

lastige vraagstukken. Verschillende onderzoeksmethoden die beroepsbeoefenaren betrekken bij het 

oplossen – zoals Group Model Building en Learning History –veronderstellen een begeleidende rol 

voor een onderzoeker of adviseur van buiten. Die onderzoeker is nodig om expertise aan te dragen of 

de beroepsbeoefenaren te wijzen op eventuele blinde vlekken. Deze studie laat die rol van de externe 

onderzoeker buiten beschouwing en richt zich op de insider vanwege die genoemde doorslaggevende 

positie. Het is de beroepsbeoefenaar die bijdragen van de externe onderzoekers wel of niet hoort en 

accepeert. 

 

3.3. Onmogelijk? 

Een obstakel bij het uitwerken van insider research is de opvatting dat beroepsbeoefenaren niet in de 

positie zijn om wetenschappelijk verantwoord onderzoek volgens de gangbare empirische cyclus 

binnen hun eigen werk uit te voeren. Het verzamelen en het bewerken van de data moet 

onafhankelijk, valide en betrouwbaar zijn. Logische fouten, toevallige condities en preferenties van de 

onderzoeker en van de andere betrokkenen bij het onderzoek moeten zoveel als mogelijk worden 

uitgesloten. Verschuren (2017: 41) noemt dit type onderzoek kennisgenererend en datagebaseerd, 

dat wil zeggen dat de onderzoeker werkt met resultaten van survey’s, interviews en observaties als 

grondstof, door Verschuren ‘input’ genoemd. Verschuren inventariseert de vele methodische 

moeilijkheden om via survey’s en observaties tot valide kennisresultaten te komen (Verschuren, 2017; 

Verschuren & Doorewaard, 2015). De moeilijkheden betreffen de interne en externe validiteit. Ten 

aanzien van de interne validiteit is het voor de onderzoeker bijzonder lastig om bias van de 
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onderzoeker zelf, van de opdrachtgever, van respondenten, informanten en gebruikers van het 

onderzoek, buiten de deur te houden. Hoogstraten (2004) noemt de sociaalwetenschappelijke 

onderzoeker, met opzet overdrijvend, ‘machteloos’ in de strijd tegen de bias van de respondenten en 

van andere betrokkenen. Verschuren noemt onder meer “selectieve perceptie, tunnelvisie, going 

native en biased viewpoint” (2017:111) als vormen van bias die de onderzoeker moet vermijden. En 

bij de interactie met respondenten noemt Verschuren “similar-to-me effect, anchoring, comparison 

bias en stereotyping bias” (2017: 100, schuindruk in origineel). Zowel bij de opdrachtgever als bij de 

respondenten kunnen blinde vlekken, wensen en belangen spelen (2017: 270,271). 

Gelden deze methodische moeilijkheden voor iedere sociaalwetenschappelijke onderzoeker, voor een 

insider researcher wegen deze moeilijkheden zwaarder. Voor een insider researcher die onderdeel is 

van het lastige vraagstuk is dat bereiken van intern valide kennisresultaten volgens Verschuren zo 

goed als onmogelijk. Kortom: Verschuren en Hoogstraten willen de praktijkgerichte onderzoeker 

doordringen van de moeilijkheidsgraad van sociaalwetenschappelijk onderzoek in het algemeen8 en 

van de bijna onmogelijkheid van dat onderzoek voor de insider researcher in het bijzonder.  

Ten aanzien van de externe validiteit of bruikbaarheid wijst Verschuren op een speciaal soort 

praktijkgericht onderzoek, namelijk het onderzoek dat chaotische problemen onderzoekt. Chaotische 

problemen zijn zijns inziens vage, diffuse, met probleemkluwen verbonden vraagstukken ten aanzien 

waarvan geen overeenstemming lijkt te kunnen worden bereikt over de aard van het probleem en 

met “een sterke verankering zowel in beliefs, waarden, opvattingen, attituden en vaste 

gedragspatronen van de individuele probleemhebbers, als in de cultuur van de probleem hebbende 

organisatie.” (Verschuren, 2017: 34, schuindruk in origineel). Het aandragen van kennis is voor het 

bereiken van een oplossing voor deze chaotische problemen niet voldoende, zegt Verschuren. Vooral 

niet voldoende als “een wijziging in zienswijzen, houdingen en gedragingen van betrokkenen” 

(2017:34) nodig is. Deze typering van chaotische problemen is verwant aan de hiervoor besproken 

complexe of lastige sociale vraagstukken.  

Kortom, de insider researcher lijkt voor de bijna onmogelijke taak te staan een hoog niveau van 

wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek naar complexe vraagstukken op het eigen werk te 

bereiken. De kern van de moeilijkheid is dat de insider researcher bias moet uitsluiten in een situatie 

waarin dat uitsluiten bijna onmogelijk is en waar het lastige vraagstuk juist om het insluiten van 

preferenties vraagt.  

 

 
8 Ze reiken ook oplossingen aan. 
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3.4. Oplossingen 

Verschuren (2017) suggereert dat er een andere vorm van onderzoek nodig is. Hij noemt dat 

‘kennisgebaseerd probleemoplossend onderzoek’. Deze andere vorm van onderzoek staat, volgens 

Verschuren, nog in de kinderschoenen. Toch is er over deze kwestie – individuele preferenties 

onderzoekend bewerken zodat er op elkaar afgestemde preferenties ontstaan ter ondersteuning van 

een verbetering – veel geschreven (o.a. Arrow, 1950; Sen, 2014; Thaler, 2018; Kahneman, 2004; 

Janssens & De Zeeuw, 2017). 

In het kader van deze discussie zijn er voorstellen gedaan voor onderzoek waarin insiders een 

onderzoekende (hoofd)rol spelen, waaronder Soft System Methodology (Checkland & Poulter, 2010), 

Group Model Building (Rouwette, Bleijenbergh, & Vennix, 2016), Community Operational Research 

(Johnson, Midgley, & Chichirau, 2018), Complex Responsive Process Research (Stacey, 2012), Action 

Research (o.a. Coghlan, 2019). In de voorstellen worden oplossingen aangereikt voor de hierboven 

genoemde moeilijkheid. In deze studie wordt bij deze voorstellen aangesloten en geaccepteerd dat 

insider research als wetenschappelijk onderzoek mogelijk is. 

 

3.5. Conclusie en centrale vraag 

Dit proefschrift zoekt naar een impactrijke vorm van insider research voor lastige sociale vraagstukken 

in het jeugddomein, die als wetenschappelijke werkwijze verdedigbaar is. In dit hoofdstuk is die 

zoektocht verder afgebakend door in zee te gaan met auteurs die voorstellen hebben gedaan voor 

wat in deze studie insider research wordt genoemd en daarmee aan te nemen dat insider research als 

vorm van wetenschappelijk onderzoek mogelijk is, zij het niet noodzakelijkerwijs via een van de door 

hen voorgestelde vormen. 

 

De afbakeningen in hoofdstuk 2 en 3 leiden tot de centrale vraag voor deze studie: ‘Welke vorm van 

insider research beïnvloedt de onderlinge wisselwerking van de betrokkenen in de richting van een 

oplossing van een lastig vraagstuk en kan tegelijkertijd als wetenschappelijk onderzoek herkend 

worden?’  

 

De volgende hoofstukken doen verslag van een literatuurstudie naar insider research. Er zijn drie 

typen studies bestudeerd. In de eerste plaats Nederlandse hand- en leerboeken over het doen van 

onderzoek gericht op hbo-opleidingen en hbo opgeleide beroepsbeoefenaren in het domein van het 

onderwijs, zorg en sociaal werk die verschenen zijn in de periode tussen 2006 en 2020. De nadruk in 

deze publicaties ligt op hoe onderzoekend te handelen en minder op de achterliggende 

kennistheoretische opvattingen. Die opvattingen worden in die publicaties wel  genoemd en 
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toegelicht, maar niet diepgaand besproken. In de tweede plaats methodologische studies over 

sociaalwetenschappelijk onderzoek naar sociale vraagstukken (in organisaties) waarin de grondslagen 

van de voorgestane onderzoeksbenadering aan de orde zijn zoals de hiervoor genoemde voorstellen 

als Soft System Methodology enzovoort. En tenslotte publicaties over logica en wetenschapsfilosofie 

voor zover bruikbaar voor de vraag naar de grondslagen van het doen van onderzoek van binnenuit 

sociale systemen. 

 

De voorstellen voor insider research konden worden ingedeeld in drie opties. De insider researcher 

als “data verzamelaar”, als “reflecterende professional”  en als “modelbouwer”. 

Elk hoofdstuk van het hiernavolgende kent dezelfde opbouw. Eerst wordt de aanpak van de 

onderscheiden opties met betrekking tot insider research samenvattend beschreven inclusief de 

achterliggende onderzoeksopvatting. Daarna wordt de aanpak besproken a) gericht op de vraag hoe 

de beschreven optie van insider research de onderlinge wisselwerking van de betrokkenen beïnvloedt 

om tot beantwoording van het vraagstuk te komen. Deze vraag betreft de impact van de optie. En b) 

gericht op de vraag hoe het onderzoeksproces als wetenschappelijk herkend kan worden en welke 

oplossing de specifieke optie gebruikt om uit de methodische moeilijkheid te komen hoe preferenties 

als bias uit te sluiten als dat uitsluiten bijna onmogelijk en ongewenst is. Daarna volgt een 

concluderend antwoord op die twee vragen. 
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4. Optie 1: De data verzamelende professional 
 

4.1. Typering 

Er is de benadering van insider research als dataverzameling en -bewerking (Baarda, 2009; Berding & 

Witte, 2013; Fischer & Julsing, 2014; Heerink, Pinkster, & Bratti-van der Werf, 2009; Ledoux, Blok, 

Boogaard, & m.m.v Krüger, 2009; Schildkamp et al., 2014; Van Buuren, Hummel H., Berkhout, & 

Slootmaker, 2009; Verhoeven, 2011). In deze eerste optie wordt voorgesteld om het dagelijkse 

professionele handelen in te bedden in voortdurend onderzoek naar data. Het is in deze optie een 

kernelement van goede beroepsuitoefening om toetsbare doelen in het onderwijs of de hulpverlening 

te formuleren en via data de realisatie daarvan te toetsen en op grond van die toetsing het handelen 

bij te stellen. Een goed digitaal dataverzamelingssysteem van leerling- en cliëntkenmerken en studie- 

of behandelresultaten is daarbij onontbeerlijk. De beroepsbeoefenaar doet individueel onderzoek 

naar het vraagstuk of neemt daartoe met collega’s deel aan een onderzoeksgroep of datateam. De 

onderzoeker of het data team onderscheidt, in overleg met leiding en andere collega’s, een relevant 

aspect aan een vraagstuk, bijvoorbeeld effectiviteit van een gekozen onderwijs- of 

hulpverleningsmethode, formuleert een zo afgebakend mogelijke onderzoeksvraag, definieert 

stipulatief (of operationaliseert) de kernbegrippen uit de vraag (bijvoorbeeld ‘effectiviteit’), kiest een 

methode voor dataverzameling (bijvoorbeeld opzoeken van testscores van leerlingen in een 

leerlingvolgsysteem of scores over mate van afname van klachten van cliënten in een 

cliëntvolgsysteem), verzamelt en interpreteert de data en geeft een antwoord op de vraag. De 

beroepsbeoefenaar bespreekt, in het datateam of met andere betrokkenen, de mogelijke betekenis 

van die uitkomst en probeert overeenstemming te bereiken over de consequenties van het antwoord. 

Wordt de methode aangepast dan voert de onderzoeker of het team een volgend evaluatieonderzoek 

uit om de effectiviteit van een wijziging te onderzoeken. Enzovoort. Deze opvatting werkt zowel met 

numerieke, kwantitatieve bewerkingen van data als met nominale, kwalitatieve bewerkingen.  

Deze benadering krijgt in het onderwijsveld veel nadruk en de inspectie ziet er, onder de noemer 

‘resultaatgericht werken’, op toe. 

Insider research in deze optie is breder dan alleen data verzamelen en bewerken. Aan het samen 

onderzoeken wordt een leereffect toegekend. Het proces van het formuleren van een vraag of 

hypothese, het vinden van een manier om de vraag te beantwoorden of de hypothese te toetsen, het 

overwinnen van de validiteitsproblemen die bij het verzamelen en bewerken van de data naar voren 

komen, het interpreteren van de data en het komen tot aanwijzingen, dat alles zorgt voor een 

grondige oriëntatie van de onderzoekers op het lastige vraagstuk. Het bewerkstelligen van dat 

leereffect is echter geen onderdeel van de methode zelf, het is het effect ervan. 
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Sommige auteurs pleiten ervoor om veranderende activiteiten aan de onderzoekende toe te voegen. 

De twee typen activiteiten (onderzoeken en veranderen) worden conceptueel wel scherp van elkaar 

onderscheiden. De kern van het onderzoeken is het volgen van de empirische cyclus en de kern van 

het veranderen is het volgen van een veranderingssystematiek (zoals een interventiecyclus). 

Verschillende auteurs (o.a. Bennebroek Gravenhorst & Schuiling, 2009; Bleijenbergh, 2016; Enthoven 

& Oostdam, 2014; De Kreek, Diekmann, & Van Vels, 2014; Tijmstra & Boeije, 2009; Van der Donk & 

Van Lanen, 2014) hebben voorgesteld om onderzoeken en veranderen te combineren. Enthoven en 

Oostdam combineren de empirische cyclus met een interventiecyclus. De insider researcher kan per 

fase in de interventie cyclus nagaan wat voor type empirisch onderzoek nodig is (schema 4.1.). 

 

Schema 4.1. Vijf typen onderzoek op grond van de interventiecyclus (Uit Enthoven & Oostdam, 2014: 

53) 
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Argyris en anderen spreken over een “iterative cycle” (Argyris, Putnam, & McLain Smith, 1985: 9). 

Bennebroek Gravenhorst en Schuiling (2009) maken een onderscheid tussen een academisch 

perspectief en een veranderkundig perspectief. Zie tabel 4.1. De auteurs geven aanwijzingen hoe de 

organisatieadviseur kan switchen tussen de, door hen sterk onderscheiden, rollen van onderzoeker 

en veranderaar. 

 

 Academisch perspectief Veranderkundig perspectief 

Aanleiding Nieuwsgierigheid van een weten-
schapper, behoefte aan kennis, 
werkt vanuit eigen vraag. 

Hulpvraag van een opdrachtgever, 
behoefte aan verbetering. 

Doel Beschrijven en begrijpen: inzicht in 
(causale) verbanden, algemeen 
geldende inzichten, constructie van 
begrip en samenhang. 

Ingrijpen en oplossen: bruikbare 
inzichten voor deze unieke situatie. 

Vraagstelling Kernbegrippen en concepten met 
betrekking tot het onderzoeksthema 
staan centraal: theoretische 
oriëntatie: willen begrijpen. 

Toepassingsgericht en praktisch, 
combinatie van ‘hoe zit het hier?’ met 
‘hoe kan het anders?’; lokale 
oriëntatie: toepassing is altijd 
situationeel. 

Proces Afgeronde cyclus: na publicatie is 
het onderzoek klaar; 
vervolonderzoek luidt een nieuwe 
cyclus in. 

Diagnosticeren is verbonden met 
interveniëren en veranderen; in de 
vormgeving van het onderzoek is al 
aandacht voor het vervolg. 

Onderzoeker Objectief en houdt afstand van de 
organisatie die hij onderzoekt; de 
persoon van de onderzoeker is niet 
relevant. 

Subjectief, betrokken bij de hulpvraag 
en in relatie met de mensen in de 
organisatie; de adviseur zet zichzelf in 
als persoon. 

Onderzochte Object van onderzoek, leverancier 
van gegevens, wordt geïnformeerd 
over uitkomsten. 

Subject in onderzoek, onderwerp en 
participant, produceert en 
interpreteert uitkomsten. 

 

Tabel 4.1. Verschillen tussen academisch en veranderkundig perspectief op onderzoek. Uit 

Bennebroek Gravenhorst en Schuiling (2009: 431) 

 

Van Aken en Andriessen (2011) maken een verwant onderscheid. De auteurs onderscheiden een 

kennis- en praktijkstroom. Het onderzoeken vindt plaats in de kennisstroom en het veranderen in de 

praktijkstroom. Zie tabel 4.2. In de praktijkstroom staan de preferenties en onderlinge wisselwerking 

centraal zoals dat onder meer in het overtuigen en de afhankelijke opstelling tot uitdrukking komt. In 

de kennisstroom moeten de preferenties buiten de onderzoekende activiteit worden gehouden. 

 

Stroom Kennisstroom Praktijkstroom 
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Functie Kennis mobiliseren & ontwikkelen Problemen oplossen & leren 

Karakter Op zoek naar het algemene Aansluiten bij het specifieke 

Activiteiten Onderzoeken & analyseren Adviseren en interveniëren 

Houding Objectief & onafhankelijk Overtuigen & afhankelijk 

Doel Uitbreiden van theorie Onderbouwen van de praktijk 

 

Tabel 4.2. Kennisstroom en praktijkstroom. Uit Andriessen, 2011: 80. 

 

De achterliggende opvatting bij de auteurs in deze optie over het doen van onderzoek is 

‘kennisgenererend en datagebaseerd’ (zie hoofdstuk 2). Het onderzoek is, bij insider research, 

praktijkgericht. Dat wil zeggen dat het verwerven van kennis over een aspect in de werkelijkheid van 

de organisatie tot doel heeft aanwijzingen op te leveren waarmee een vraagstuk, dat dit aspect 

overstijgt, uit de praktijk opgelost kan worden. Er zijn bij de betrokkenen hypotheses of vragen over 

wat er aan de hand is en wat mogelijke oorzaken achter het vraagstuk zijn. Deze hypotheses of vragen 

structureren, deductief, het verzamelen en bewerken van de data. Het kerncriterium voor kwaliteit is 

validiteit. Interne validiteit eist dat de bewijsvoering zo sluitend mogelijk bij de data past en externe 

validiteit eist dat de gevonden kennis niet afhangt van de situatie waarin de kennis is verworven en 

dus gebruiksonafhankelijk is. De mogelijkheid om tot externe validiteit te komen voor praktijkgericht 

onderzoek in het sociale domein wordt overigens sterk betwijfeld (Van Swet & Munneke, 2017: 71) 

Deze onderzoeksopvatting sluit zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve bewerking van de 

verzamelde data in.  

 

4.2. Bespreking 

De vraag is a) hoe deze optie van insider research de onderlinge wisselwerking van de betrokkenen 

beïnvloedt en hoe het initiële lastige  vraagstuk beantwoord wordt. Deze vraag betreft de impact van 

de optie. En b) hoe het onderzoeksproces als wetenschappelijk herkend kan worden en welke 

oplossing deze optie gebruikt om uit de methodische moeilijkheid te komen hoe preferenties als bias 

uit te sluiten in een situatie waar dat uitsluiten niet alleen bijna onmogelijk is en maar ook ongewenst. 

 

4.2.1. Impact? 

Bij een praktijkgericht onderzoek is een aantal groepen betrokken, naast de onderzoeker of team van 

onderzoekers en de respondenten. Het kan gaan om een eventuele opdrachtgever die zoekt naar 

verbetering van een situatie. Of om collega’s die direct betrokken zijn bij het vraagstuk. Of om andere 
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betrokkenen voor wie de eventuele effecten van het onderzoek van belang kunnen zijn, zoals overige 

collega’s, cliënten en hun familie, toezichthouders, bewoners, burgers, enzovoort.  

Is de onderlinge wisselwerking van de betrokkenen in het onderzoek opgenomen? De optie van de 

beroepsbeoefenaar als dataverzamelaar en -bewerker doet dat in beperkte mate en niet in het kader 

van zijn of haar onderzoek. In de onderliggende onderzoeksopvatting hoort de beïnvloeding van 

onderlinge wisselwerking van de betrokkenen niet in het onderzoek thuis. Uiteraard dienen de 

resultaten van het onderzoek als een voorbereiding op een eventuele interventie, maar het onderzoek 

zelf omvat die interventie niet. Het onderzoeken is niet gericht op directe beïnvloeding van de 

onderlinge wisselwerking tussen de betrokkenen. Maar voor de onderzoeker in de praktijk is het bijna 

onmogelijk om de beïnvloeding van en door andere betrokkenen buiten het onderzoek te houden. De 

onderzoeker kan niet om de dagelijkse interactie met collega’s, cliënten en leidinggevenden heen. In 

deze optie wordt het beïnvloedend karakter van onderzoek op twee manieren in beeld gebracht, als 

bijeffect en als toevoeging van veranderen aan onderzoeken. 

 

Beïnvloeding als bijeffect 

Bij deze optie zijn de onderzoekende activiteiten van de insider researcher en diens collega’s 

tegelijkertijd ook een directe beïnvloeding van de onderlinge wisselwerking. Het onderzoeken brengt, 

zo is de verwachting, een leerproces bij de betrokkenen op gang. 

Het samen zoeken heeft, zo is de verwachting, een leereffect en kan tot professionalisering van het 

team leiden. Schildkamp en anderen (2014) zeggen dat wanneer een onderzoeksteam van 

professionals een aantal keer heeft ervaren dat vermoedens over de aard van een vraagstuk niet 

worden bevestigd door eenvoudig te achterhalen cijfers (zoals testscores of doorstroomcijfers), er een 

onderzoekende cultuur ontstaat waarin snelle oordelen worden uitgesteld ten gunste van een 

onderzoek naar feiten. Die onderzoekende cultuur is een vanzelfsprekend en gewenst bijeffect van 

het samen onderzoeken.  

Deze beïnvloedende werking van de onderzoekende activiteiten neemt, in overeenstemming met de 

achterliggende onderzoeksopvatting, in deze optie een ondergeschikte plaats in. Het gewenste 

bijeffect wordt meer geponeerd dan gethematiseerd. De onderzoekende activiteiten concentreren 

zich op het verzamelen en bewerken van data en besteden weinig aandacht aan de onderlinge 

wisselwerking van de betrokkenen. De nadruk ligt op het onderzoeken en niet op het beïnvloeden. De  

preferenties van de betrokkenen zijn niet in het onderzoekend handelen opgenomen. De verwachting 

is dat die wisselwerking en preferenties als effect van het samen zoeken alsnog beïnvloed worden en 

zich in de gewenste richting bewegen. 



43 
 

Het bezwaar is dat die verwachting weinig gefundeerd is. Omdat de preferenties niet in het 

onderzoekend handelen zijn opgenomen kunnen ze mede negatieve of destructieve tendenties 

initiëren. Kennis (kunnen) opdoen over aspecten van een lastig vraagstuk leidt niet per se tot anders 

handelen. Nieuwe kennis hoeft de preferentie, waar die kennis deel van uitmaakt, niet in haar geheel 

te veranderen. Die nieuwe kennis kan verdwijnen of getransformeerd worden in hardnekkige sociale 

routines of in de sociale spanningen tussen de betrokkenen. 

 

Toevoegen van veranderen aan onderzoeken 

De tweede mogelijkheid om het beïnvloeden en onderzoeken te combineren is om het beïnvloeden 

tot onderdeel van het onderzoek te maken. 

Het bezwaar tegen deze combinatie is dat de activiteiten elkaar niet goed verdragen (Bennebroek 

Gravenhorst & Schuiling, 2009). Onderzoeken via de empirische cyclus vraagt om (zo veel als mogelijk) 

uitsluiting van de bias van de betrokkenen, vraagt om een individu- en context overstijgende kijk op 

het vraagstuk, los van opvattingen en houdingen, interactie en machtsstrevingen. Veranderen, 

daarentegen, vraagt om het insluiten van preferenties. Om verandering bij een complex vraagstuk 

voor elkaar te krijgen moeten emoties zijn uitgewisseld en veranderd, opvattingen bijgesteld, 

machtsverhoudingen zich wijzigen, enzovoort. Zo bezien staan onderzoeken en veranderen haaks op 

elkaar. Ze combineren brengt het risico met zich mee dat het onderzoeken en veranderen elkaar in de 

weg gaan zitten. Het risico is dat één van beide activiteiten of beide activiteiten niet 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. Verschuren (2011b) stelt dat het realiseren van 

bruikbaarheid in praktijkgericht onderzoek onderschat wordt. Bullinger 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 daarvan weinig terecht. Andriessen (2014) noemt het onderzoek van Verhagen, 

Calkoen, Jurrius, & Verheijke (2012) als een goed voorbeeld van een onderzoek waarin onderzoeken 

en veranderen evenredig worden gecombineerd, maar de onderzoekers zelf – wel positief over de 

kennis die het onderzoek heeft opgeleverd – zijn bescheiden over de veranderingen die het onderzoek 

in de onderzochte praktijksituatie teweeg heeft gebracht. Ook over de kennis kan men aarzelen. Het 

onderzoek is niet herhaald, er is niet getoetst op lange termijneffecten, enzovoort. Bennebroek 

Gravenhorst en Schuiling (2009) wijzen op de moeilijkheden die een wetenschapper tegenkomt 

wanneer deze advieswerk gaat doen. 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. 
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Wanneer de nadruk op verandering komt te liggen is het risico groot dat het wetenschappelijk 

onderzoek ondergeschikt raakt aan en irrelevant wordt voor het veranderingsproces. Het onderzoek 

en de resultaten van het onderzoek kunnen speelbal worden in de spanningen van het 

veranderingsproces. 

 

Het antwoord op de vraag hoe de onderzoekende activiteiten van de datageoriënteerde insider 

researcher de onderlinge wisselwerking van de betrokkenen bij een lastig vraagstuk beïnvloedt, is dat 

deze optie die beïnvloeding niet in de onderzoekende activiteiten opneemt maar die beïnvloeding óf 

als bijeffect veronderstelt óf als activiteit aan het onderzoeken toevoegt. Tegen deze aanpak is als 

bezwaar ingebracht dat het veronderstelde bijeffect zich niet altijd (in de gewenste richting) voordoet 

en dat de onderzoekende activiteiten en de veranderende activiteiten elkaar in de weg zitten. 

 

4.2.2. Wetenschappelijk? 

Zijn deze voorstellen voor insider research vormen van wetenschappelijk onderzoek? Hoe gaan de 

auteurs om met de genoemde moeilijkheid om een onderzoekstroom met een praktijkstroom te 

combineren tot een geheel dat wetenschappelijk is? Welke oplossing draagt deze optie aan voor de 

genoemde moeilijkheid om preferenties in onderzoek op te nemen, terwijl de preferenties van de 

onderzoeker en andere betrokkenen in wetenschappelijk onderzoek juist moeten worden 

uitgesloten?  

De auteurs van de genoemde voorstellen gaan niet in op de in hoofdstuk 3 genoemde onmogelijkheid 

van het doen van wetenschappelijk onderzoek voor een insider researcher. De eisen aan onderzoek 

in termen van transparantie of navolgbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit worden genoemd, 

uitgelegd en van voorbeelden voorzien. 

De aangedragen oplossing voor de moeilijkheid hoe preferenties in te sluiten terwijl dat insluiten 

tegelijkertijd ongewenst is, is om veranderen en onderzoeken te combineren. Maar het onderzoeken 

en veranderen is uitsluitend procedureel gekoppeld, het conceptuele onderscheid tussen beiden is 

gehandhaafd. 

Het algemene bezwaar tegen deze combineer-oplossing is dat er niet alleen procesmatige 

aansluitingsproblemen (zie 4.2.1.) ontstaan maar ook inhoudelijke. Er laten zich twee inhoudelijke 

aansluitingsproblemen onderscheiden. Het eerste is dat de kennis over een vraagstuk die in het 

onderzoek is ontstaan, niet dwingend leidt tot aanbevelingen ter verbetering. En het tweede is dat 

kennis over een lastig vraagstuk gaat over een werkelijkheid uit het verleden. 
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Kennis leidt niet zonder meer tot anders handelen 

Kennis over een sociaal vraagstuk leidt niet dwingend naar antwoorden op dat vraagstuk. Mocht het 

onderzoek uit het voorbeeld al in de richting wijzen van een causale relatie tussen een 

onderwijsmethode en een lage score, wat is dan de oplossing? Herwaarderen van ‘laag’? Misschien 

zijn er motieven om de huidige situatie toch te accepteren? De methode verbeteren? Of de omgang 

met de methode  wijzigen? De methode weg  doen? Of is een herbezinning op  effectiviteit als een 

gewenst doel voor onderwijs en hulpverlening nodig (Biesta, 2015)? De keuze tussen deze en 

mogelijke andere alternatieven, wordt niet strikt door het onderzoek afgedwongen, maar komt tot 

stand in een maatschappelijke afweging waarin opvattingen, belangen, enzovoort, kortom 

preferenties, een hoofdrol spelen.  

De auteurs binnen deze optie besteden weinig aandacht aan deze moeilijkheid van inhoudelijk 

aansluiting. Zo roepen Schildkamp en anderen (2014) de betrokkenen op in goed overleg tot 

maatregelen te komen. Ze vragen de betrokkenen vooral na te gaan of de maatregelen inderdaad 

voortkomen uit de onderzoeksresultaten. Maar maatregelen komen, zoals gezegd, niet voort uit 

onderzoeksresultaten, maar uit persoonlijke preferenties en dus eventueel uit het ‘goed overleg’ over 

de onderzoeksresultaten waarin preferenties een hoofdrol spelen. Het goede overleg komt, bij de 

datateam methode van Schildkamp en anderen, in overeenstemming met de achterliggende 

onderzoeksopvatting, na het onderzoek en valt er daardoor buiten. Dat is mogelijk de reden dat 

eventueel ‘slecht overleg’  weinig aandacht krijgt.  

 

Kennis betreft het verleden 

Een tweede inhoudelijke aansluitingsprobleem is dat gedurende het onderzoek het vraagstuk kan zijn 

veranderd, misschien mede onder invloed van de onderzoekende activiteiten. Van der Steen (2016) 

bespreekt de transitie van de jeugdzorg en hij noemt vormen van beleidsonderzoek die aan 

beleidsmaatregelen zijn  voorafgegaan. Hij wijst dit “look before you leap” (2016: 36) niet af, maar in 

een bespreking van het verloop van de decentralisatie van de jeugdzorg in een aantal gemeentes laat 

hij zien welke bezwaren er aan voorafgaand onderzoek naar een complex vraagstuk kunnen kleven. 

De onderzoeksgegevens waren moeilijk accuraat te krijgen én – hier zit de kern van het bezwaar – 

betroffen de oude situatie waardoor extrapolatie naar de nieuwe situatie niet goed mogelijk was 

(2016: 38). In verband met de problemen rond ‘eerst onderzoeken en daarna veranderen’ wijst Van 

der Steen op de mogelijkheid om direct proberend en experimenterend te onderzoeken. Dus niet 

eerst onderzoeken, maar meteen veranderen als ging het om een experiment. Bij complexe 

vraagstukken lijkt dat onderzoekend experimenteren de voorkeur te verdienen. Dit idee komt nog 

verder aan de orde in hoofdstuk 7, 8 en 9. Ook bij onderzoeksmethoden waarin delen van de sociale 
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werkelijkheid worden veranderd, zoals bij ‘het experiment’ (Hox, De Goede, & Boeije, 2009; Van Swet 

& Munneke, 2017), hebben de onderzoekende handelingen geen veranderdoel. De experimentele 

ingreep in de sociale werkelijkheid heeft als doel kennis over het verbeteren van de werkelijkheid te 

verwerven in plaats van die werkelijkheid direct te verbeteren.   

 

4.3. Conclusie 

De vraag in dit hoofdstuk was of de in benadering van de data verzamelende professional onderlinge 

wisselwerking van de gebruikers van de onderzoeksresultaten een voldoende belangrijke rol speelt en 

of daarmee de genoemde methodische moeilijkheid wordt overwonnen. Het antwoord is negatief. 

Het checken van aannames over een (als zodanig beleefde) sociale realiteit en een oriëntatie op het 

systematisch verkrijgen van inzichten in en op resultaten van het professionele handelen zijn 

belangrijke ingrediënten van professionaliteit. Maar de optie van de data verzamelende professional 

schiet te kort bij het omgaan met lastige sociale vraagstukken.  

De onderlinge wisselwerking van de betrokkenen is óf als te verwachten leereffect in het onderzoek 

opgenomen óf als te beïnvloeden activiteit, weinig uitgewerkt, aan het onderzoek toegevoegd. Bij 

lastige sociale vraagstukken is het de vraag of dat leereffect zich inderdaad enigszins stabiel en in de 

richting van een oplossing, voordoet. Het voorstel om veranderende activiteiten toe te voegen aan 

onderzoekende activiteiten stuit op aansluitingsproblemen. De resultaten van het onderzoek hebben 

het risico onvoldoende houvast te geven voor verbeteringen en irrelevant te worden in een zich 

ontwikkelende complexe situatie.  

Omdat de onderzoeker onderdeel is van die situatie kan worden verwacht dat sprake zal zijn van een 

niet te verwaarlozen onderlinge wisselwerking tussen de onderzoeker en die situatie – net zoveel als 

tussen alle actoren en de werkelijkheid – en is de vraag steeds hoe die wisselwerking te verwerken. 

Men kan die negeren of accepteren als een onverhoopt en gunstig leereffect. Maar bij lastige sociale 

vraagstukken is het juist de vraag hoe die wisselwerking te benutten.  

Een ‘losse koppeling’ van de resultaten van onderzoek met veranderen hoeft een succesvolle aanpak 

van een lastig vraagstuk niet in de weg te staan. De weg naar het oplossen van een vraagstuk loopt 

niet per se via wetenschappelijk onderzoek, maar naar die wetenschappelijke aanpak wordt in deze 

studie wel gezocht. 
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5. Optie 2. De reflectieve professional 
 

5.1. Typering 

De tweede optie om onderzoek in de praktijk te schetsen is het voorstel, deels als reactie op de 

beperkingen van de eerste, om het onderzoek van de insider researcher te typeren als reflectief. De 

nadruk verschuift hiermee van het verzamelen en bewerken van data naar de reflectie over het proces 

van toepassing van de empirische cyclus. De insider researcher verzamelt en bewerkt weliswaar data 

maar de kern van het onderzoekend handelen is een proces van – met betrokkenen gedeelde – 

reflectie op die dataverwerking. 

Deze onderzoeksopvatting is wat Alvesson en Sköldberg (2018) ‘reflexive methodology’ hebben 

genoemd. De auteurs hebben kritiek op wat zij zien als mainstream wetenschapsbeoefening: op basis 

van verzamelen en bewerken van data conclusies trekken over de sociale werkelijkheid. Verzamelde 

(sociale) data zijn, zeggen ze, altijd doorspekt met de ambiguïteit van taal en interpretatie en 

machtsverhoudingen. Er is geen hard onderscheid mogelijk tussen onderzoeker en de te onderzoeken 

werkelijkheid vanwege de intermediërende rol van de taal, het interpretatiekader en de 

maatschappelijke context van de onderzoeker. Er zijn geen empirische data die rechtstreeks – 

“unequivocal or unproblematic” (2018: 11) – verwijzen naar iets buiten die data zonder dat de taal 

intervenieert.  

De reflexieve methodologie van Alvesson en Sköldberg kent twee kernpunten: interpretatie en 

reflectie. Interpretatie staat voorop in het onderzoeksproces. Interpretatie wordt de centrale 

onderzoeksactiviteit. Reflectie is de interpretatie van de interpretatie. “Thus, in reflective empirical 

research the centre of gravity is shifted from the handling of empirical material towards, as far as 

possible, a consideration of the perceptual, cognitive, theoretical, linguistic, (inter)textual, political and 

cultural circumstances that form the backdrop to – as well as impregnate – the interpretations.” (2018: 

11). Deze omstandigheden maken de interpretaties mogelijk, maar zijn zelf nooit helemaal te 

doorgronden. In die zin zou onderzoek, volgens de auteurs, altijd naïef zijn. 

 

Er zijn verschillende uitwerkingen in Nederland van dit idee van het centraal stellen van reflectie voor 

praktijkgericht onderzoek zoals een insider researcher dat zou moeten uitvoeren (Bleijenbergh, 2016; 

Brohm & Jansen, 2010; Coghlan & Brannick, 2014; De Ronde, 2016; Schuiling & Kiewiet, 2016).  

Zo bepleiten auteurs met een interpretatieve kennistheoretische invalshoek (voor praktijkgericht 

onderzoek) etnografische vormen van dataverzameling, waaronder (narratieve) interviews, 

participerende observatie en focusgroepen. Het zijn dataverzamelingsmethoden, uitgevoerd door de 

onderzoeker, die tot rijke beschrijvingen en narratieven moeten leiden die de onderzoeker 
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interpreteert en over die interpretaties met betrokkenen communiceert. Meerdere auteurs met een 

interpretatieve benadering, waaronder Brohm en Jansen (2010) en De Ronde (2016), wijzen ook op 

actieonderzoek. En omgekeerd zijn er actieonderzoekers die interpretatie en reflectie centraal zetten. 

Coghlan (2019) neemt in zijn uitwerking van onderzoek in praktijksituaties een kennistheoretische 

positie in die sterk verwant is aan die van Alvesson en Sköldberg. Coghlan zegt dat de wereld is 

geconstrueerd via bewustzijn en taal, doorspekt met betekenis en waarden. Die werkelijkheid kan 

onderzocht worden via explicitering en reflectie, door Coghlan “interiority” (2019: 62) genoemd. 

Interiority is “the process whereby you attend to what is going on in yourself as you operate in the 

realm of practical knowing and the realm of theory” (2019: 62). Het expliciteren bestaat uit het zich 

bewust worden van de “act of knowing” en het reflecteren bestaat uit “marshalling evidence and 

judging” (2019: 62). Het gaat bij reflectie om “understanding the activity of human understanding” 

(2019: 63). Reflectie is het proces waarin opvattingen worden vergeleken met die van anderen, met 

theorie en met feiten.   

Een aan action research verwante vorm van veranderingsgerichte reflectie is de ‘learning history’ 

(Bradbury & Mainemelis, 2001; Lyman & Moore, 2019; Smid, Den Boer, Busato, Halbertsma, & Van 

der Zouwen, 2006). De methode van learning history is een evaluatieve onderzoeksvorm waarbij een 

groep van betrokkenen, waaraan een extern onderzoeker is toegevoegd, systematisch een periode in 

de organisatie reconstrueert, met het doel om van die periode te leren. De ‘history’ die uit het 

onderzoek voortkomt is een aangrijpingspunt voor een bredere discussie in de organisatie om na te 

gaan of de lessen die door de onderzoeksgroep zijn getrokken ook elders bruikbaar zijn. In deze 

methodische reflectie is (een deel van) de geschiedenis van de organisatie, zoals die door de 

betrokkenen is ervaren, aangrijpingspunt voor verandering en verbetering. 

Ook Stacey (2010) bepleit reflectie als kern van wetenschappelijk onderzoek. Hij schrijft vanuit een 

complexiteitsinvalshoek over management en organisatie. Hij ziet organisatievraagstukken als 

emergenties uit de dagelijkse locale interacties van leden van een organisatie. In die interacties – door 

Stacey ‘complex responsieve processen’ genoemd – ontstaan machtsverhoudingen en betekenissen 

in de vorm van ervaren evidenties, automatische gedragspatronen, artefacten, expliciete normen en 

gedeelde verhalen. Centraal in de interactie staan waarden (wat is goed om te doen), normen (wat 

mag wel en niet) en emoties die in het proces van “ongoing negotiation of the enabling-constraining 

actions “ (Stacey, 2010: 192) worden opgeroepen. De dagelijkse locale interacties zijn volgens Stacey 

in essentie waardengedreven.  

Hoe ziet onderzoek naar die organisatiewerkelijkheid er uit, volgens Stacey? Onderzoek moet zich 

richten op het betekenis geven aan de eigen ervaring van leden van een organisatie via “reflexively 

exploring the complex responsive processes of human relating” (2010: 221). Die nadruk op de eigen 
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ervaring van leden van een organisatie maakt Stacey’s onderzoeksopvatting tot een mogelijke vorm 

van insider research. Hij gebruikt een narratieve onderzoeksmethode. “The narrative as research 

method is reflexive in an individual sense insofar as the narrator is making explicit the way of thinking 

that he or she is reflecting in the construction of the story.”(2010: 221). 

Onderzoek is grondig reflecteren op de individuele ervaringen in interactie met anderen uit de 

organisatie of met anderen in een leergemeenschap. Het reflecteren betreft niet alleen de ervaringen 

in de alledaagse interactie in de organisatie, maar ook de interactie in het proces van onderzoeken. 

De reflectie is kritisch, dat wil zeggen gericht op het expliciet plaatsen van de manier van denken die 

in het eigen verhaal tot uitdrukking komt, in denktradities in wetenschap en filosofie. “In other words, 

the narrator as researcher engages intensively with literature relevant to his or her particular narrative 

account and makes explicit the ideological underpinnings and power relation implications.” (2010: 222). 

Stacey geeft een voorbeeld van een uitwerking van dit onderzoeksidee in een programma voor het 

schrijven van dissertaties (Doctorate of Bussiness Administration) aan de universiteit van 

Hertfordshire (2010: 222)9. Een onderzoeker schrijft tenminste drie reflecties van gekozen 

gebeurtenissen en elke reflectie wordt in een leergroep van drie tot zes deelnemers intensief 

besproken op onderliggende aannames, gebruikte of gemiste literatuur en op de betekenis die de 

auteur aan de gebeurtenissen geeft. Het doel is tot een rijkere betekenisgeving te komen en tot inzicht 

in het eigen reflectieproces. Het doel is expliciet niet om een probleem op te lossen of om een 

verbetering aan te brengen maar “to develop the practitioner’s skill in paying attention to the 

complexity of the local, micro interactions he or she is engaged in, because it is in these that wider 

organizational patterns emerge.” (2010: 221). Stacey gaat er vanuit dat deze verbeterde vaardigheid 

tot eventuele verbeteringen in de organisatie kan leiden, maar dat is ook volgens hem een onzeker 

bijeffect. 

De reflectie betreft, zoals gezegd, niet alleen inhouden, maar ook relaties. Het betreft mede de 

onderlinge interactie in de leergroepen. In het dissertatie-programma is tijd vrijgemaakt om als 

leergroepen in een grote groep bij elkaar te zitten en te reflecteren over wat er in de leergroepen 

gebeurt, inclusief de groepsdynamiek die kritische reflectie kan oproepen. Voor deze reflectie wijst 

Stacey op de traditie van de t-group-methode10 uit de tweede helft van de vorige eeuw. In de 

leergroepen ervaren de deelnemers aan den lijve hoe betekenissen tot stand komen. En deze 

ervaringen veranderen de deelnemers. 

Stacey ziet overeenkomsten tussen de complex responsive process onderzoeksmethode en action 

research maar ook fundamentele verschillen (Stacey, 2010: 224). De verschillen hebben betrekking op 

 
9 Een variant van dit programma is ook aan de Open Universiteit in samenwerking met Nyenrode Business School 
toegepast bij de PhD School of Managament. Dat leidde o.a. tot de dissertatie van Simon (2015). 
10 Trainingsgroup (Rogers, 1974; Shefer, Carmeli, & Cohen-Meitar, 2018) 
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onderliggende aannames. Sommige tradities in action research nemen een duidelijke ideologie als 

vertrekpunt met waarden als samenwerking, democratie, emancipatie, menselijke groei en duurzame 

ontwikkeling. De onderzoeksmethode van Stacey doet dat niet. Zijn uitgangspunt is dat waarden als 

samenwerking in de menselijke interactie vorm krijgen en er niet aan vooraf gaan (2010: 226). Die 

gedachte is ook in hoofdstuk 2 instemmend besproken. Verder gaan sommige tradities in action 

research uit van een onderscheid in micro- en macroniveau. Een systeem is, in deze opvatting, een 

sociale entiteit op een eigen niveau, geconstrueerd door leden van de organisatie op een ander niveau 

(2010:224). De onderzoeksmethode van Stacey neemt aan dat er alleen maar locale interactie is. De 

leden van het management team van een grote organisatie bevinden zich in een locale interactie, 

zoals ook de teamleden op de werkvloer zich in een locale interactie bevinden. De suggestie is niet dat 

de teamleden op de werkvloer zich niet druk hoeven te maken over de beslissingen die in het 

managementeam worden en genomen en andersom, maar de suggestie is dat het ‘zich druk maken 

over’ in een locale interactie, op de werkvloer, plaatsvindt. Uiteraard kunnen medewerkers van de 

werkvloer en het managementteam de interactie met elkaar zoeken, maar ook die interactie is direct 

en locaal. Ook deze gedachte is in hoofdstuk 2 instemmend besproken. 

 

5.2. Bespreking 

Wat is de impact en het wetenschappelijk karakter van reflectieve insider research? Beïnvloedt het 

onderzoekend handelen van de reflectieve insider researcher de onderlinge wisselwerking en de 

preferenties van de betrokkenen? Benut het de wisselwerking op enigerlei wijze? En is dat 

onderzoekend handelen een vorm van wetenschappelijk onderzoek? Welke oplossing gebruikt deze 

optie om uit de methodische moeilijkheid te komen hoe bias uit te sluiten en tegelijkertijd in te 

sluiten? 

 

5.2.1. Impact? 

Er zijn twee redeneringen over hoe het onderzoek de onderlinge wisselwerking en preferenties van 

de betrokkenen bij het lastig vraagstuk beïnvloedt. Deze twee redeneringen zijn dezelfde als die bij de 

eerste optie (hoofdstuk 4), maar zijn anders uitgewerkt. Auteurs die interpretatief kwalitatief 

onderzoek voorstaan, volgen de redenering dat de onderzoekende activiteiten een veranderend 

bijeffect hebben op diegenen die reflecteren of op wie de reflecties betrekking hebben. Auteurs die 

action research bepleiten, volgen de redenering dat het onderzoeken is ingevlochten in veranderende 

activiteiten. 
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Veranderen als bijeffect 

Brohm en Jansen (2010), auteurs die een uitwerking van kwalitatief onderzoek voor professionals 

hebben geschreven, zetten een kwalitatieve, etnografisch geïnspireerde dataverzameling in het hart 

van insider research. Zie ook Bleijenbergh (2016). De dataverzameling vindt plaats via bijvoorbeeld 

interviews, focusgroepen, verhalen-workshops, participerende observatie en vragenlijsten en wordt 

nominaal bewerkt. Methodische veranderoverwegingen ontbreken, behalve tips voor de 

communicatie over de onderzoeksresultaten. Het lijkt erop dat de auteurs die veranderoverwegingen 

niet nodig vinden. De onderzoekende activiteiten zelf, plus een respectvolle, dialogische 

communicatie over goed vertelde of geschreven resultaten met andere betrokkenen, zijn, volgens 

Brohm en Jansen, sowieso interventies. De auteurs zijn vermoedelijk van mening dat wanneer het 

onderzoek goed is uitgevoerd, dat wil zeggen wanneer de betrokkenen aan het woord zijn gekomen 

en wanneer de onderzoeker de verschillende perspectieven van betrokkenen in de rijke beschrijvingen 

en verhalen tot uitdrukking heeft gebracht, dat dan die beschrijvingen en verhalen zelf ook 

veranderkracht hebben. Deze redenering wordt expliciet verdedigd door Houweling, Kuiper en Letiche 

(2010: 76).  

Maar een rijk en herkenbaar verhaal heeft niet vanzelfsprekend veranderkracht (in de gewenste 

richting). Er kunnen verschillende problemen ontstaan. Wanneer een ander – een onderzoeker - 

‘jouw’ verhaal vertelt kan dat als een onteigening worden ervaren. Die kans is groter wanneer er een 

scheve machtsverhouding of een substantieel cultuurverschil tussen verteller en luisteraar is 

(Graeber, 2015). Maar ook al worden de onderzoeksresultaten herkend door de betrokkenen dan nog 

hoeft er geen verandering op te treden. Een herkenbaar en aansprekend verteld of verrassend verhaal 

kan luisteraars voor een moment raken, maar die werking kan daarna gemakkelijk uitdoven in de 

dagelijkse routines of ondergaan in het gekrakeel rond het vraagstuk. De  insider researcher is bij 

Brohm en Jansen vooral een betrokken etnografisch onderzoeker. Het doel van het onderzoek is 

kennisgenererend: het veranderen, als dat al met enige duur en in de gewenste richting optreedt, is 

een bijeffect. Het verzamelen van materiaal staat centraal en de relevantie van het onderzoeken voor 

het veranderen wordt te weinig beargumenteerd. 

Ook auteurs die de methode van het schrijven van een learning history voorstaan, benadrukken de 

bedoeling van verandering. Smid en anderen trekken als conclusie “dat we veel minder moeten 

denken in termen van ‘onderzoek’ en meer in het veiligstellen van ‘ruimte’. Die moeten we zo inrichten 

dat participanten via de weg van reflectie tot beweging worden aangezet.” (2006: 94). Het proces van 

het schrijven van de learning history wordt geacht veranderend uit te werken op de betrokkenen. De 

tekst die het resultaat is van het proces zou een “transitional object” (Bradbury & Mainemelis, 2001: 
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343) zijn, dat helpt om verbetering tot stand te brengen. Maar in de methode neemt de aandacht voor 

dat aanzetten tot beweging en het gebruik van de tekst daarbij een ondergeschikte plaats in. 

De benadering van Stacey is verwant aan die van Brohm en Jansen. De aanname bij de 

onderzoeksmethode van Stacey is dat de reflecteerder, onder invloed van de reflectie, verandert. En 

wel op een onvoorspelbare manier. Deze verandering van de onderzoeker leidt onvermijdelijk, 

bedoeld en onbedoeld, tot ander gedrag in de locale interactie. En dat andere gedrag leidt, in een 

olievlekwerking, tot verandering van anderen (Homan, 2016). Deze verandering is, zoals gezegd, niet 

het doel van het onderzoek maar een onvoorspelbaar en oncontroleerbaar bijeffect van de reflectie. 

Dat bijeffect kan wel zelf weer onderwerp van reflectie zijn. In Stacey’s uitwerking van onderzoek is 

het onderscheid tussen onderzoeken en veranderen afgezwakt. Het onderzoeken heeft een 

beïnvloedend, veranderend effect. Maar het onderscheid is niet verdwenen. Ook bij Stacey bestaat 

de kernactiviteit van het onderzoeken uit reflecteren op de veranderende sociale werkelijkheid, niet 

uit het veranderen ervan. De verandering is het effect van het onderzoek, niet het onderzoek zelf. 

Stacey schrijft “The emphasis on participation in local interaction [....] focuses our attention more 

clearly on the subjective nature of experience in organizations. The method of research then becomes 

that of making sense of one’s own experience.” (Stacey, 2010: 221, cursivering toegevoegd). De nadruk 

op de subjectieve ervaring die in interactie ontstaat leidt niet noodzakelijk – wat ‘then’ wel suggereert 

– naar het onderzoeken van de betekenis die in de ervaring ontstaat. In de opvatting die in deze studie 

wordt verkend leidt de nadruk op locale interactie naar onderzoeken als interactie. Dit roept de vraag 

op wanneer interactie een wetenschappelijk onderzoekende kwaliteit heeft in plaats van reflectie over 

die interactie. Deze vraag is in dit proefschrift aan de orde. 

 

Onderzoeken verbinden met veranderen 

Action researchers kunnen zeggen dat het al is gelukt om de preferenties en onderlinge wisselwerking 

via onderzoek te beïnvloeden. Het onderscheid tussen onderzoeken en veranderen is daar zo goed als 

verdwenen. Wanneer de onderzoekende en de veranderende activiteiten sterk zijn verweven, dan zijn 

de preferenties en de onderlinge wisselwerking inderdaad in het onderzoek opgenomen.  

 

Kortom, beïnvloedt deze optie van de reflectieve insider researcher de onderlinge wisselwerking en 

de preferenties van betrokkenen bij het complexe vraagstuk?  

Zowel de auteurs die kwalitatief onderzoek als insider research voorstellen als de auteurs van action 

research (in de eigen organisatie) claimen dat insider research de onderlinge wisselwerking van de 

betrokkenen beïnvloedt. Maar het idee dat grondige reflectie de reflecteerder grondig verandert is 

vatbaar voor kritiek. De verwachting van impact is minder zeker dan de auteurs in deze benadering 

lijken aan te nemen. Reflecteren leidt niet per se tot (meer stabiele) verandering of tot verandering in 
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de richting van de oplossing van het vraagstuk. De auteurs die het kwalitatieve onderzoek bepleiten, 

lijken zich dit bezwaar ook te realiseren. Zij voegen aan het reflecteren interactieaanwijzingen toe. 

Aanwijzingen hoe met betrokkenen te communiceren over de resultaten en interactieaanwijzingen 

ontleend aan de t-group experimenten. Deze interactieaanwijzingen lijken echter opnieuw buiten het 

reflecterend onderzoek te staan, dat wil zeggen dat deze aanwijzingen zelf niet onderwerp van 

experiment en van het proces van reflectie zijn.  

Wanneer de onderzoekende beroepsbeoefenaren reflectie via action research cycli verweven met 

experimenten met ander gedrag, dan is de onderlinge wisselwerking inderdaad in het 

onderzoeksproces opgenomen.  

 

 

5.2.2. Wetenschappelijk? 

Kan men deze interpretatie van insider research als wetenschappelijk beoordelen? Hoe worden 

preferenties bij deze optie het wetenschappelijk onderzoek binnengehaald terwijl tegelijkertijd een 

hoog niveau van onderzoek wordt bereikt? 

 

Reflectie 

Preferenties van onderzoekers en andere betrokkenen bij een sociaal vraagstuk kunnen en mogen 

niet buiten het onderzoek van de insider researcher worden gehouden. Hoe gaat men er dan, 

wetenschappelijk onderzoekend, mee om? De oplossing van deze optie is dat de betrokkenen deze 

preferenties expliciteren en aan een proces van grondige reflectie, als wetenschappelijk onderzoek, 

onderwerpen.  

Deze oplossing is onderdeel van het zoeken naar methoden om lastige vraagstukken aan te pakken. 

De oplossing blijft echter beperkt. Er zijn twee bezwaren. De eerste is dat preferenties niet in hun 

geheel kunnen worden geëxpliciteerd. En het tweede is dat niet goed is te bepalen wanneer reflectie 

als wetenschappelijk onderzoek is afgerond. 

 

Expliciteren 

Preferenties in hun intuïtieve en impliciete vorm – door Kahneman (2002) ‘system 1 thinking’ 

genoemd – kunnen worden onderzocht en verbeterd door wat Kahneman ‘system 2 thinking’ noemt. 

Deze laatste vorm van bewerking (of denken) is dat resultaten van system 1 thinking worden 

gerechtvaardigd c.q. dat redenen voor elk resultaat kunnen worden gevonden en dat deze redenen 

onderling coherent en aanvullend zijn. System 2 thinking omvat onder meer het toepassen van 

inzichten uit de cognitieve psychologie en uit denksystemen zoals logica om denkfouten en blinde 

vlekken te identificeren met als doel het alledaagse denken te verbeteren. Argyris (1985) bepleit een 
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soortgelijke onderzoeksaanpak. Hij stelt voor om ‘theory in use’ (in preferenties ingebedde, impliciete 

theorie van professionals) te expliciteren en dan die onderzoekend te verbeteren. Nonaka (1994) stelt 

in dezelfde geest voor om ‘tacit knowledgde’ om te zetten in ‘explicit knowledge’. Coghlan (2019) 

bepleit dit antwoord ook in relatie tot ‘bias’ in action research. Hij stelt voor dat de actieonderzoeker 

op de eigen bias reflecteert door eigen impliciete aannames te expliciteren in uitspraken en daarna 

deze uitspraken te toetsen aan bestaand bewijs. Die toets leidt tot aanvaarding of verwerping van die 

aannames. Zo kan  bijvoorbeeld een insider researcher zich op een bepaald moment realiseren dat zij 

er impliciet vanuit gaat dat het initiatief voor de oplossing van een lastig vraagstuk bij het management 

van de organisatie ligt. Daarna  kan ze deze, nu expliciete aanname, toetsen aan bijvoorbeeld 

managementliteratuur over de gewenste rolverdeling tussen medewerkers en management bij 

organisatieverandering. Zegt de literatuur bijvoorbeeld dat inderdaad het management de hoofdrol 

speelt in het initiëren en bewerkstelligen van een oplossing en zijn voor dat standpunt steekhoudende 

argumenten, dan kan de onderzoeker met die aanname verder werken. Zegt de literatuur, met goede 

argumenten, dat in een professionele bureaucratie het initiatief van vernieuwing ook bij de 

medewerkers van het primair proces kan liggen, dan moet de praktijkonderzoeker haar aanname 

verwerpen.  

De optie van de reflectieve professional zegt, kortom, dat preferentie, in ieder geval gedeeltelijk, 

geëxpliciteerd kan en moet worden in uitspraken en dat het geëxpliciteerde deel vervolgens getoetst 

moet worden aan wetenschappelijk onderzoek. De preferentie zou verbeterd en meer collectief 

aanvaardbaar zijn wanneer die preferentie getoetst is aan empirie en/of theorie. 

Deze redenering is vatbaar voor kritiek. In het proces van expliciteren en reflecteren verandert de 

preferentie van karakter. Van een in emoties en intuïties ingebedde voorkeur naar een van emoties 

en intuïties ontdane uitspraak. In het expliciteren en reflecteren ontstaan opnieuw preferenties. 

Argyris lijkt zich te realiseren dat zijn redenering in deze zin 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 intuïtie en tacit knowledge ingebedde opvattingen) in iets anders, 

en in die omzetting ontstaat of fungeert opnieuw theory-in-use. In het bovengenoemde voorbeeld 

kan bij de actieonderzoeker intuïtieve onvrede ontstaan over de theoretische stroming die 

medewerkers ‘verantwoordelijk maakt voor de problemen van de organisatie’.  

Hetzelfde probleem speelt zich af bij Nonaka (1994). Deze auteur veranderde het begrip ‘tacit 

knowing’ van Polanyi. Bij Polanyi is tacit knowing niet expliciteerbare kennis. Bij Nonaka werd tacit 

knowledge kennis die nog niet geëxpliciteerd is, maar wel geëxpliciteerd kan worden (Chuang, 2017; 
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70). Polanyi’s “inherently tacit knowlegde” verdween uit Nonaka’s benadering (Gourlay, 2006: 1416). 

Nonaka en Takeuchi stellen later dat ook tacit knowledge – als niet expliciteerbaar – kan worden 

bewerkt en verbeterd en wel via de beïnvloeding van gedrag (Nonaka & Takeuchi, 2019), maar die 

beïnvloeding is van een ander karakter dan het expliciteren en reflecteren en lijkt daarmee buiten het 

onderzoeken te vallen. Het idee om ook het impliciete deel van preferenties te verbeteren via 

beïnvloeding van gedrag wordt in deze studie overgenomen, maar de vraag daarbij is wanneer die 

beïnvloeding als onderzoek kan worden herkend. 

Kortom, de kritiek op de eis om preferenties te expliciteren is dat het doel om individuele preferenties 

in het onderzoek op te nemen, niet gehaald wordt. Zij verliest het karakter van preferentie (als 

impliciet, ingebed, enzovoort) en wordt een uitspraak. En in die bewerking van preferentie naar 

uitspraak wordt opnieuw individuele preferentie uitgesloten. Dat uitsluiten is bezwaarlijk, omdat 

emoties, intuïties, instinctieve reacties enzovoort een belangrijk deel van een lastig vraagstuk vormen 

en daarom deel van het onderzoek moeten uitmaken. 

Action researchers kunnen tegenwerpen dat het impliciete deel van preferenties misschien niet in het 

reflecterend onderzoeken, maar dan toch wel in de veranderende activiteiten is opgenomen. En 

omdat die twee activiteiten met elkaar zijn verweven is het doel om preferenties op te nemen alsnog 

gehaald. Dat roept de vraag op naar wat die veranderende activiteiten, in combinatie met de reflectie, 

wetenschappelijk onderzoek maakt. Op die vraag wordt in de volgende paragraaf ingegaan. 

 

Reflectie (in actie) als wetenschappelijk onderzoek 

Wat maakt dat reflectie op zichzelf en in combinatie met veranderen als een vorm van 

wetenschappelijk onderzoek kan worden gezien? Onderzoek is een proces met een afronding. Op een 

bepaald moment moet in onderzoek kunnen worden gezegd dat er iets, voorlopig, is aangetoond of 

vastgesteld. Waar zit dat moment in het reflectieve insider research? 

Bij auteurs die schrijven over action research is de wetenschappelijke kwaliteit een belangrijk 

onderwerp. Herr en Anderson (2015) zijn in een grondig overzicht nagegaan welke kwaliteitseisen de 

verschillende uitwerkingen van action research gemeenschappelijk hebben. Ze stellen de term 

validiteit centraal maar met veel relativering. Validiteit als “tentative and aiming to democratize action 

research” (2015: 67) tegenover validiteit als “policing and legitimation” (2015: 66).  Herr en Anderson 

zeggen dat rigoureus action research tegemoetkomt aan vijf vormen van validiteit11. Het punt van de 

afronding van reflectie of leveren van een bewijs komt aan de orde bij ‘procesvaliditeit’. 

 
11 Deze typen komen hieronder aan de orde. Van der Donk en Van Lanen (2014) baseren hun handboek over 
praktijkonderzoek in zorg en welzijn op deze validiteitstypen. Ook Van Swet en Munneke (2017; 71,72) noemen 
deze kwaliteitscriteria voor action research en vullen ze nog aan. 
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Procesvaliditeit betreft onder meer12 de vraag ‘Hoe te kunnen besluiten dat er een voldoende bewijs 

is geleverd?’ Om tot een bewijs te komen is volgens Herr en Anderson triangulatie nodig via het 

benutten van meerdere perspectieven. Ook spreken zij een voorkeur uit voor memberchecks: het 

checken van een interpretatie van de onderzoeker door degenen die de data leverden (2015: 106). 

Van Lieshout, Jacobs en Cardiff (2017: 108) noemen het trianguleren “methodisch grondig”. Deze 

auteurs noemen variatie in dataverzamelingstechnieken, deelnemers en theoretische invalshoeken – 

zonder de term triangulatie te gebruiken. Van der Zouwen (2018) gebruikt de termen “geloofwaardig, 

onderbouwd en bewijsbaar” (2018: 62). Ook zij wijst op triangulatie en membercheck. 

Stacey’s opvatting over validiteit zit dicht tegen die van Herr en Anderson aan. Volgens Stacey is 

bewijsvoering niet acceptabel als kwaliteitscriterium, omdat het onderzoek een subjectieve reflectie 

is op een persoonlijke ervaring met gebruikmaking van collectieve ervaringen. Maar de reflectie kan, 

volgens Stacey, ook geen willekeurige weergave zijn. De weergegeven reflectie moet betekenisvol zijn 

voor anderen, overeenkomen met de ervaring van anderen, hen overtuigen en voor hen plausibel zijn 

(Stacey, 2010: 224). Deze invulling van validiteit zit dicht tegen het triangulatie idee van Herr en 

Anderson aan. 

Kortom, de vraag ‘wanneer leidt reflectie in insider research tot een afronding?’ wordt vanuit de action 

researchliteratuur als volgt beantwoord; het onderzoek is afgerond wanneer het resultaat uit de 

reflectie vanuit meerdere (theoretische, methodische en persoonlijke) perspectieven bevestigd 

wordt.  

Maar ook deze redenering is vatbaar voor kritiek. Triangulatie veronderstelt a) dat de zwakheid van 

een perspectief of een methode opgeheven kan worden door een ander perspectief of andere 

methode en b) dat verschillende typen data zinvol met elkaar vergeleken kunnen worden. Beide 

veronderstellingen zijn tenminste niet altijd van toepassing. Triangulatie draagt niet zonder meer bij 

aan validiteit. Ook over de validiteitsclaim van de membercheck bestaat twijfel (Koelsch, 2013). De 

check van de onderzoeker bij de respondenten of de weergegeven resultaten inderdaad de 

preferenties van de respondenten recht doen, kan leiden tot een wijziging van die preferenties. En 

dan is de membercheck geen validiteitsinstrument meer, maar een onderdeel van een 

veranderproces. 

Dat leidt tot de vraag of niet juist de veranderende activiteiten in action research wetenschappelijk 

onderzoek kunnen worden genoemd. Ook al zijn de veranderende en onderzoekende – reflecterende 

– activiteiten bij action research sterk verweven, toch is het onderscheid tussen onderzoeken en 

veranderen niet verdwenen. Zo onderscheidt Coenen twee betekenissen voor onderzoek in 

 
12 Het andere aspect bij proceskwaliteit betreft de vraag: Welke kwaliteit van de relaties in het onderzoek 
bevordert het leren?   
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handelingsonderzoek. Een “traditionele ‘smalle’ betekenis: het verzamelen van data, het gebruiken van 

methoden en technieken, het presenteren van onderzoeksresultaten.” (2012: 89). En een brede 

betekenis waarin onderzoeken het onderzoek in de smalle betekenis opneemt in een proces van leren 

en handelen. Het onderscheid tussen onderzoeken en veranderen komt hier terug als smal en breed 

onderzoek.  

Ook andere auteurs die action research bepleiten zeggen geen onderscheid tussen onderzoeken en 

veranderen te maken, maar ook daar is dat onderscheid niet afwezig. Herr en Anderson (2015: 3-6) 

onderscheiden onderzoeken en veranderen – terwijl ze tegelijkertijd het onderscheid relativeren –  en 

plaatsen deze activiteiten in een cyclisch verband: plan, act, observe and reflect. In deze cyclus is het 

onderscheid tussen onderzoeken en veranderen niet verdwenen. Het onderzoeken zit vooral in het 

observeren en reflecteren en het veranderen zit vooral in het plannen en handelen. Ook Coghlan en 

Brannick (2014) onderscheiden meer onderzoekende activiteiten – tijdens de stappen van het 

construeren en selecteren van het onderzoeksproject – van meer veranderende activiteiten tijdens 

het implementeren.  

Herr en Anderson geven ook een antwoord op de vraag naar de wetenschappelijke kwaliteit van de 

veranderende activiteiten in action research. De kwaliteit van die activiteiten is hoog wanneer het 

voldoet aan een aantal typen validiteit, zoals outcome validity, process validity, democratic validity, 

catalytic validity en dialogic validity. De begrippen die de auteurs gebruiken om deze typen validiteit 

te benoemen zijn bedoeld als rubricerende categorieën voor de uiteenlopende kwaliteitscriteria die 

in de literatuur over action research worden gebruikt, zonder claim van alomvattendheid of van het 

bieden van een definitief overzicht. De vijf vormen van validiteit hangen samen en verwijzen naar 

elkaar. Samenvattend kan gezegd worden dat de veranderende activiteiten in action research, volgens 

de inventarisatie van Herr en Anderson, als vorm van wetenschap, als ‘rigorous’, kunnen worden 

aangemerkt wanneer er een voor alle betrokkenen acceptabele en door hen gedragen oplossing is 

gevonden in een democratisch en sociaal rechtvaardig proces. Outcome validity eist een succesvolle 

oplossing van het vraagstuk. Bij de vraag naar ‘succesvol volgens wie?’ verwijzen Herr en Anderson 

naar democratic validity. De auteurs noemen democratic validity een ethisch criterium voor sociale 

rechtvaardigheid. De eis van sociale rechtvaardigheid en het inkaderen van sociale vraagstukken als 

(onder andere) ethisch verantwoord gaat echter vooraf aan het actieonderzoek. Herr en Anderson 

besteden eveneens aandacht aan macht in relatie tot action research. Action research van een hoge 

kwaliteit verhoudt zich ongemakkelijk tot wat de auteurs, in navolging van Schön, het dynamisch 

conservatisme van sociale instituties noemen. Argyris, Putnam, en McLain Smith (1985) maken 

hetzelfde punt. Argyris en anderen stellen dat action research, wanneer het goed is, altijd heersende 

denkbeelden ter discussie stelt, en daarmee het gevaar loopt een defensieve reactie op te roepen. 
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Action researchers moeten zich van dit gevaar van weerstand bewust zijn en zich erop voorbereiden. 

Vanuit deze uitwerking zijn hiërarchische machtsverhoudingen en weerstand condities die action 

research, vooraf en tijdens, belemmeren.  In een passage over insider action research adviseren Herr 

en Anderson (2015: 92-95) de actieonderzoeker in spe een risicotaxatie te maken om eventuele 

conflicten voor te zijn, door vooraf goede afspraken te maken en al te explosieve kwesties te 

vermijden, tenzij ethische overwegingen dat vermijden niet toestaan. Deze risicotaxatie is belangrijk 

volgens de auteurs, omdat de onderzoeker het proces van actieonderzoek niet onder controle heeft. 

Ook bij een dergelijke risicotaxatie gaat het om condities vooraf, om het onderzoek soepeler te laten 

verlopen.  

Dit denken in condities komt onder meer terug bij Verschuren (2017) en Van der Zouwen (2018), die 

‘contra-indicaties’ noemen voor het gebruik van vormen van actieonderzoek, waaronder grote 

belangentegenstellingen en betrokkenen die naar anderen wijzen en afhaken. Uitgaan van condities 

impliceert ‘eerst-dan’. Eerst de situatie begrijpen (via onderzoek) en dan veranderen. Terwijl 

veranderen en begrijpen ook kunnen worden gezien als tegelijkertijd ontstaand. Eerst kiezen voor het 

uitgangspunt van sociale ongelijkheid en dan die ongelijkheid onderzoekend verminderen. Terwijl 

kritiek op en verzet tegen sociale ongelijkheid ook in het onderzoek kan ontstaan. Eerst hiërarchische 

verhoudingen aanpakken om dan ruimte te krijgen voor action research. Terwijl het vormen en 

beïnvloeden van machtsverhoudingen ook als een kern in action research kan worden gezien.  

Het is mogelijk – en zoals verderop zal worden bepleit, ook noodzakelijk – om de bepaling over welke 

aspecten van een sociale situatie als ethisch (on)wenselijk moeten worden ingekaderd, wanneer 

overwegingen van sociale rechtvaardigheid een rol spelen en wat die rechtvaardigheid inhoudt en 

welke (niet)hiërarchische verhoudingen nodig zijn, te beschouwen als onderdeel van het insider 

research in plaats van als aannames die aan action research voorafgaan. 

Deze studie zoekt een aanpak voor insider research die sterk tegen de hierboven genoemde 

invalshoek van action research aanleunt. Tegelijkertijd overtuigt deze redenering over 

wetenschappelijke kwaliteit niet op het punt van het denken in condities. Insider research vindt plaats 

in een maatschappelijk krachtenveld en er zijn sterke argumenten aan te voeren voor 

gelijkwaardigheid, democratie en sociale rechtvaardigheid. Maar een wetenschappelijke aanpak 

vereist dat die argumenten onderdeel van het onderzoek zijn in plaats van eraan voorafgaan. 

 

5.3. Conclusie 

De vraag die in dit hoofdstuk besproken werd, is of de optie van de reflecterende professional 

onderlinge wisselwerking en preferenties in het insider research opneemt en of deze vorm van  insider 

research als wetenschappelijk onderzoek herkend kan worden. 
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Deze optie neemt de complexiteit van het vraagstuk als uitgangspunt en brengt deze via rijke 

beschrijvingen of diepgaande reflecties in beeld. Deze onderzoekende activiteiten zouden, juist door 

hun rijkdom en diepgang, impact moeten hebben en de betrokkenen en hun onderlinge wisselwerking 

beïnvloeden. Met die rijke beschrijvingen en diepgaande reflecties worden de preferenties van de 

betrokkenen en hun onderlinge wisselwerking het onderzoek binnengehaald en veranderd. Maar die 

verwachting van impact is minder zeker dan de auteurs in deze benadering lijken aan te nemen. 

Reflecteren leidt niet per se tot (meer stabiele) verandering of tot verandering die tot beantwoording 

van het vraagstuk kan leiden. Maar wanneer betrokkenen reflectie via action research cycli verweven 

met experimenten met ander gedrag, dan is de onderlinge wisselwerking inderdaad in het 

onderzoeksproces opgenomen.  

Is het een vorm van wetenschappelijk onderzoek? Deze optie – de reflectieve insider researcher – gaat 

ervan uit dat preferenties van de onderzoeker en andere betrokkenen via explicitering en reflectie in 

het onderzoek kunnen worden gehaald, terwijl tegelijkertijd via triangulatie en memberchecks een 

wetenschappelijk kwaliteit kan worden bereikt. Tegen deze oplossing zijn als bezwaren ingebracht dat 

explicitering van preferenties maar voor een deel mogelijk is – daarmee staat het niet expliciteerbare 

deel nog steeds buiten het onderzoek – en dat het aangedragen fundament voor de reflectie, 

triangulatie en membercheck, niet stevig is. 

Action research brengt het niet expliciteerbare deel via veranderende activiteiten terug in het 

onderzoek. Maar in de onderbouwing van de ‘rigour’ van die veranderende activiteiten komen 

bepaalde maatschappelijke omstandigheden – sociale onrechtvaardigheid, machtsverschil, 

verstoorde verhoudingen – als belemmerende conditie of ongewenste context buiten het insider 

research te staan. Het is niet goed te zien hoe dat buitensluiten verantwoord kan worden in termen 

van wetenschappelijk onderzoek (zie ook de eerdergenoemde kritiek van Stacey op action research 

(pag. 49, 50)). Dat buitensluiten – die beperking van de wetenschappelijkheid van insider research – 

is voor insider research onwenselijk, omdat vooral de genoemde omstandigheden de lastigheid van 

het vraagstuk vormen. Insider research wordt door die beperking tandeloos. Het werkt niet in de 

situaties – verstoorde verhoudingen enzovoort – waarin een onderzoekende aanpak juist nodig is. 

Is de genoemde methodische moeilijkheid opgelost? Dat lijkt niet het geval. Het onderzoeken betreft 

vooral reflectie op de in het experiment opgedane, geëxpliciteerde en geobjectiveerde ervaring. Aan 

het experimenteren worden ook eisen gesteld, zoals streven naar een draagvlak en sociale 

rechtvaardigheid. Maar die eisen zijn, behalve deels voorwaardelijk, gesteld aan het veranderproces 

en daarmee komt opnieuw de moeilijkheid naar voren hoe enerzijds ervaringen, in de reflectie 

ontdaan van niet expliciteerbare preferentie, te verbinden met gedrag waarin voor die preferentie 

ruim baan moet worden gemaakt. 
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De reflectieve professional draagt, vooral via insider action research, bij aan het oplossen van een 

lastig vraagstuk maar als wetenschappelijk onderzoek overtuigt het niet. Uiteraard kan dat bezwaar 

opzij worden geschoven: dan maar niet of minder wetenschappelijk, als het maar werkt. Maar naar 

dat type onderzoek wordt in deze studie wel gezocht, vanuit de verwachting dat daarmee de kracht 

van insider research nog kan toenemen. 
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6. Optie 3. De professional als modelbouwer 
 
 

6.1. Typering 

De derde optie die in het literatuuronderzoek naar voren kwam is om insider research in te vullen als 

een proces van het ontwikkelen van modellen van de werkingen die lastige vraagstukken als lastig 

doen ervaren. De insider researcher maakt, bij voorkeur samen met anderen, een model van de 

werking van het vraagstuk en leidt van dat model instructies af voor verbetering. In het model brengen 

de betrokkenen schematisch in kaart hoe gedrag van de betrokken actoren, reagerend op elkaar en 

de context, het vraagstuk vormt. 

Deze optie is gefundeerd in modellerend onderzoek, dat een probleemoplossende 

onderzoeksbenadering is (Black & Andersen, 2012; Engelen & Felser, 2009; Geurts, De Caluwé, & 

Kleinlugtenberg, 2009; McCardle-Keurentjes, Rouwette, Vennix & Jacobs, 2018; Rouwette, 

Bleijenbergh & Vennix, 2016; Vennix & Rouwette, 2009; Verschuren, 2017; Vugteveen, Rouwette, 

Stouten, Van Katwijk, & Hanssen, 2015). Het onderzoek is niet gericht op het genereren van 

verklarende kennis, maar op het ontwikkelen van modellen waarmee een handelingsprobleem 

integraal kan worden opgelost. De kennis die de betrokkenen hebben van de situatie, is belangrijke 

input voor het onderzoek, zo mogelijk aangevuld met gegevens uit ander onderzoek. De kennis van 

de betrokkenen wordt breed opgevat. Het gaat om eventuele feitelijke kennis maar evenzeer om 

preferenties. Vennix en Rouwette (2009) noemen vijf methodologieën (2009: 211) waar de 

onderzoeker van een ‘messy problem’ gebruik van kan maken, waaronder Soft System Methodology 

(SSM) en Group Model-Building (GMB)13.  

Recent is er veel aandacht besteed aan computer gesimuleerde experimenten in sociale vraagstukken 

via Agent-Based Modeling (ABM) (Franke, Keinz, Taudes, & Funke, 2017; Kurahashi, 2018; Novani & 

Mayangsari, 2017; Ohori & Anai, 2018; Thawiworadilok, Songhori, & Terano, 2017). ABM is gebaseerd 

op de complexiteitsinvalshoek zoals die in hoofdstuk 2 is omschreven. Volgens Novani en Mayangsari 

berust  ABM op twee fundamentele uitgangspunten: 1) interacterende actoren kunnen visueel van 

andere actoren worden onderscheiden en 2) de wisselwerking tussen de actoren leidt tot de 

emergentie van eigenschappen “that is, properties arising from the interactions of the agents driven 

by a set of rules which govern agents’ behavior...”. (Novani & Mayangsari, 2017:167). In ABM maakt 

de onderzoeker een computermodel van (een deelgebied van) het te onderzoeken vraagstuk waarin 

‘agents’ of actoren kunnen worden onderscheiden met kenmerken en gedragsalternatieven. De 

interactie tussen de actoren is aan interactieregels onderworpen. Dat wil zeggen regels over hoe de 

 
13 De andere drie zijn Strategic Option Development and Analysis (SODA), Strategic Choice en Strategic 
Assumption Surfacing and Testing (SAST). 
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actoren reageren op het gedrag van anderen en op eventuele beperkingen uit de omgeving. Een 

‘agent’ is overigens niet per se een individu. “It can be people, companies, projects, assets, animals, 

products, and so on.” (Novani & Mayangsari, 2017: 172). Het model kan als ontwerpvoorstel gegoten 

worden in “the so-called CIMO-logic” (Denyer, Tranfield, & Van Aken, 2008: 393). Op het probleem, in 

diens context (C), worden interventies (I) losgelaten die mechanismen (M) in gang zetten, gericht op 

het bereiken van een gewenste ‘outcome’ (O).  ABM kent de volgende cyclische procedure:  

1. Ontwerp een model op basis van een beperkt aantal parameters.  

2. Stel de parameters in.  

3. Voer de simulatie uit.  

4. Evalueer de resulaten, voeg eventueel variabelen toe, pas de parameters aan en ga naar 2 

(Kurahashi, 2018: 141).  

Het geconstrueerde model wordt zoveel mogelijk gevalideerd, d.w.z. er wordt nagegaan of de 

kenmerken van de actoren en hun interactie overeenkomen met kenmerken en interacties van 

levende actoren in bestaande vraagstukken. Dat valideren gaat via literatuurstudie over het vraagstuk, 

via casestudies van het verloop van gelijksoortige vraagstukken, via  surveys of interviews met actoren 

en via het testen van het model in de praktijk. ABM betrekt geen stakeholders bij het ontwikkelen, 

maar er zijn ook auteurs die het modelleren combineren met veranderingen in de levende 

werkelijkheid zoals Group Model Building (GMB) en Soft System Methodology (SSM).  

Bij GMB gaan betrokkenen bij een lastig vraagstuk aan het werk met behulp van een techniek om een 

conceptueel model te ontwikkelen (en ondersteund door experts in die techniek), om de factoren in 

kaart te brengen die bijdragen aan het in stand houden van het lastige vraagstuk. Na een inventarisatie 

worden de factoren met elkaar in verband gebracht in een model, meestal met causale loops. Is er 

overeenstemming over het model, dan zoekt de groep betrokkenen naar aangrijpingspunten in het 

model om het vraagstuk te verbeteren. Het proces van GMB is nadrukkelijk niet alleen bedoeld als 

analyse van het vraagstuk. Het impliceert ook direct een veranderingsinterventie gericht op het 

verbeteren van de samenwerking van betrokkenen. Black en Andersen (2012: 203) noemen zeven 

procesideeën die in GMB zijn opgenomen, gericht op die verbetering van de samenwerking: ‘We 

worden allemaal gehoord. We kunnen duidelijk zijn over hoe we worden geraakt. We staan er samen 

in. Maar we zitten niet per se vast. We bouwen nieuwe gedeelde ideeën. We zijn het eens dat we verder 

kunnen. Onze vooruitgang voedt verdere samenwerking.’ Het proces is bedoeld als een zichzelf 

versterkend proces, bestaande uit het opdoen van positieve ervaring in gezamenlijk analyseren, 

leidend tot meer vertrouwen in samenwerking, leidend tot betere analyse en weer meer 

samenwerking enzovoort.  
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Samenwerking kan door inhoudelijke en relationele conflicten worden belemmerd. GMB richt zich 

nadrukkelijk op de inhoudelijke samenwerking. Rouwette en anderen (2016: 65,66) stellen dat 

relationele conflicten de groepsprestaties naar beneden kunnen halen en dat GMB een ondersteuning 

is van het groepsproces waarbij er wel open communicatie wordt bevorderd, maar niet in de eerste 

plaats openheid over de relationele conflicten, omdat open communicatie die conflicten ook kan 

verergeren. Rouwette en anderen geven voorbeelden van onderzoeken naar omgaan met zeer 

complexe problemen waarin de les is dat de onderzoekers en stakeholders een balans moeten vinden 

tussen enerzijds het openlijk op tafel leggen van hun inhoudelijke meningsverschillen – anders is er 

geen vooruitgang mogelijk – en anderzijds het conflict beheersbaar houden door relationele conflicten 

weinig aandacht en kans te geven. Die beperking van het GMB-proces tot inhoudelijkheid wordt ook 

genoemd door McCardle-Keurentjes en anderen (2018: 357), die als een van de mogelijke voordelen 

van GMB noemen dat “..building a model directs participants’ attention away from their personal 

preferences, as individual decision makers tend to evaluate information in favour of their own preferred 

decision alternatives (evaluation bias)...”. De auteurs zeggen verder: “We assume that modelling in a 

group setting helps to counteract a bias in favour of initial preferences by directing participants’ 

attention to specific themes such as the reference mode of behaviour, dynamic hypothesis and policies. 

All three themes take attention away from initial preferences, and thereby prevent a focus on discussing 

and negotiating between individual preferences.” (McCardle-Keurentjes et al., 2018: 358). Rouwette 

en anderen (2016) stellen evenals Vugteveen en anderen (2015) dat GMB bijdraagt aan het 

veranderen van opvattingen van betrokkenen bij een lastig ‘messy’ vraagstuk. GMB “is expected to 

change their opinion about the problem in such a way that mental models become more aligned .” 

(Rouwette et al.,2016: 65). Ook McCardle-Keurentjes en anderen (2018: 359) zeggen dat een 

gezamenlijk geconstrueerd model het vertrouwen in oplossingen die uit het model voortvloeien, 

vergroot. De participanten beleven het model als van hen, volgens de auteurs. En ze hebben 

vertrouwen in de oplossingen. En geen blind vertrouwen, omdat ze de complexe structuur van het 

vraagstuk beter hebben leren kennen. 

 

Auteurs uit de wereld van Agent-Based Modeling (ABM) zoeken naar varianten van het groepsgewijs 

bouwen van modellen. Zo integreren Novani en Mayangsari (2017) SD (System Dynamics), AMB en 

SSM (Soft Systems Methodology). De auteurs komen uit op SSABM (Soft Systems Agent-Based 

Methodology) met een 10 fasen model. De eerste 8 fasen hebben betrekking op het ontwikkelen en 

checken van een model voor het probleem in de situatie en van een model voor de oplossing van het 

vraagstuk. De laatste twee, nauwelijks ingevulde, fasen hebben betrekking op het implementeren van 

de aan de modellen ontleende gewenste en toepasbare maatregelen in de echte wereld (fase 9) en 
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op het trekken van trekken van lessen uit het hele proces (fase 10 over “learning points” 2017: 175). 

De SSABM bestaat in essentie uit het ontwikkelen van modellen door bij het vraagstuk betrokkenen. 

Checkland en Poulter (2010) besteden in een bespreking van SSM veel aandacht aan het hoe van het 

bouwen van de modellen. Het doel van die modellenbouw is relationele conflicten en geheime 

agenda’s minder kans te geven door de discussie onder de deelnemers inhoudelijk te focussen. Net 

zoals McCardle-Keurentjes en anderen (2018) spreken Checkland en Poulter over de aandacht 

afleiden van  relationele conflicten. Inhoudelijke conflicten moeten niet worden vermeden. Checkland 

en Poulter stellen dat het SSM-proces niet gericht is op consensus maar op accommodatie (2010: 229). 

Dat wil zeggen dat de deelnemers aan het proces een versie van de situatie vinden waar iedereen mee 

kan leven. Consensus is moeilijk zo niet onmogelijk om te bereiken en het is zelfs onwenselijk in de 

ogen van de auteurs. “Clashing worldviews, always present, are a source of strong feelings, energy, 

motivation and creativity.” (2010: 231). In een stevige discussie over modellen zullen de ‘worldviews’ 

van de deelnemers naar voren komen en kunnen posities of meningen wijzigen. Het is duidelijk ook 

bij Checkland en Poulter de bedoeling dat SSM niet alleen een analyse instrument is, maar 

tegelijkertijd een interventie in de opvattingen van de deelnemers gericht op accommodatie.  

 

Tot slot is er nog een onderzoeksaanpak die werkt met spel en simulatie. Enerzijds is er de al 

besproken aanpak van ABM, waarin computersimulaties worden uitvoerd om variaties in patronen in 

kaart te brengen. De simulatie wordt uitgevoerd om kennis over het sociale systeem te verkrijgen. 

Anderzijds is er simulatie en gaming met levende actoren (Geurts, De Caluwé, & Kleinlugtenberg, 2009; 

Heinonen, Minkkinen, Karjalainen, & Inayatullah, 2017; Jager, Scholz, Mellema, & Kurahashi, 2018; 

Verschuren, 2017). Serious games, als onderscheiden van entertainment games, worden ingezet voor 

educatieve doeleinden. Simulaties kunnen ook als onderzoeksmethode worden ingezet die past 

binnen de hier aan de orde zijnde modelleringsbenadering. Via gesimuleerde spellen kunnen spelers 

een probleemsituatie onderzoeken, bijvoorbeeld als uitbreiding van Group Model Building. De 

deelnemers ontwikkelen een model van het systeem dat het vraagstuk in stand houdt, om vervolgens 

manieren om met dat vraagstuk om te gaan verder te ontwikkelen door onder meer een competitie 

element in te voeren (bv race tegen de klok), handelingsalternatieven voor de actoren in te voeren, 

gedragsregels voor de individuele spelers als spelregels in te voeren als reactie op handelingen van 

andere actoren en/of als reactie op ingebouwde impulsen uit de omgeving zoals bijvoorbeeld een 

onverwachte gebeurtenis (Mildner, Stamer, & Effelsberg, 2015). De gesimuleerde spelsituatie kan 

verder worden ontwikkeld door in het spel te bekijken welke nieuwe handelingen van de spelers welke 

gevolgen hebben. Deze spelbenadering heeft een aantal voordelen. Het model is voor een groot deel 

gebaseerd op de (ervarings)kennis van de betrokkenen bij het vraagstuk en deze (ervarings)kennis kan 
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in het spelen van het spel toenemen. Verder is het voordeel van de ‘gamification’ van het model uit 

GMB dat de spelers (beleids)maatregelen kunnen uitproberen zonder dat betrokkenen bij het echte 

vraagstuk schade leiden van eventuele nadelige onbedoelde consequenties die in het spel naar voren 

komen. ‘Gebruikers’ van beleidsmaatregelen kunnen ook in het spel worden betrokken.  

 

6.2. Bespreking 

Wat is de impact en het wetenschappelijk karakter van modellerende insider research? De vraag is 

opnieuw naar de impact en naar de wetenschappelijkheid van de voorgestelde optie. Beïnvloedt deze 

optie van insider research de onderlinge wisselwerking en de preferenties van de betrokkenen? En 

beschouwen auteurs die deze optie voorstaan deze vorm van onderzoek als wetenschappelijk? Welke 

oplossing gebruikt deze optie om uit de methodische moeilijkheid te komen hoe bias uit te sluiten in 

een situatie waar dat uitsluiten bijna onmogelijk en ongewenst is? 

 

6.2.1. Impact? 

Beïnvloedt deze optie van insider research de onderlinge wisselwerking en de preferenties van de 

betrokkenen? De genoemde methodes, met uitzondering van ‘gaming’ – dat hierna nog apart wordt 

besproken – maken een scheiding tussen ontwerpen en uitvoeren én leggen bij dat onderscheid het 

zwaartepunt bij het ontwerpen. Zo zijn er bij SSABM 10 stappen waarvan 8 betrekking hebben op het 

ontwerpen en 2 op het uitvoeren (Novani & Mayangsari, 2017). Weliswaar wordt het ontwerpproces 

zelf ook als een uitvoering gezien – samen ontwerpen brengt de betrokkenen bij elkaar en richt hun 

blik – maar die gedachte blijft methodisch onuitgewerkt. Verbeterde samenwerking is, net als bij de 

vorige opties, een verwacht bijeffect van het samen ontwerpen van het model.  

Zoals gezegd is er bij het ontwerpen nadrukkelijk oog voor inhoudelijke diversiteit – SSM berust op het 

idee dat er meerdere ‘worldviews’ bij de betrokkenen zijn – maar minder voor relationele, 

groepsdynamische of machtsconflicten. De onderzoekers beperken zich grotendeels tot het 

analyseren en ontwerpen. De auteurs maken een onderscheid tussen een fase van analyseren, ook 

probleemstructurering genoemd, en een fase van implementeren. GMB en SSABM gaan in hoofdzaak 

over de analysefase, waarin ook oplossingen worden ontwikkeld. Of deze oplossingen 

geïmplementeerd worden en of ze leiden tot verbetering van het vraagstuk komt weinig aan de orde. 

De Gooyert en anderen (2017) analyseren 144 artikelen uit de school van operational research (OR), 

waar het werken met GMB procedures een belangrijke plaats inneemt. De auteurs zeggen dat hun 

meest relevante constatering is dat de OR-onderzoekers een opvallend gebrek aan aandacht hebben 

voor implementaties en interventies (De Gooyert et al., 2017:409). Er is veel aandacht voor hoe het 

beter zou kunnen of moeten, maar weinig aandacht voor of die aanwijzingen de wereld ook echt beter 
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maken. Er is veel aandacht voor de analyse, maar minder voor hoe de resultaten van die analyse 

uitwerken. Die aandacht neemt overigens wel toe, denken de auteurs14.  

Een verklaring voor dat gebrek aan aandacht voor het beïnvloeden van de onderlinge wisselwerking 

kan het vertrouwen zijn dat operational researchers hebben in het proces van analyse of 

probleemstructurering. Bij een succesvolle probleemstructurering is, naar verwachting, het inzicht van 

de participerende betrokkenen vergroot, is er een gefundeerd sociaalwetenschappelijk model 

geformuleerd, zijn de mentale modellen meer op elkaar afgestemd, is er draagvlak voor bepaalde 

oplossingen ontstaan en is het vertrouwen in de samenwerking toegenomen. Als de fase van het 

analyseren dat alles heeft opgeleverd, zo lijkt de verwachting, dan is een succesvolle implementatie 

niet ver weg.  

Maar het is, opnieuw, de vraag of die verwachting klopt. De Gooyert en anderen (2016) menen dat 

een perfect inzicht in het systeem geen voldoende voorwaarde is voor het overwinnen van weerstand 

tegen verandering. De auteurs noemen de werking van macht en belangen een blinde vlek in “system 

dynamics” (2016: 144). Meer in het algemeen zou gezegd kunnen worden dat alle interventies te 

maken kunnen krijgen met onbedoelde consequenties, ook interventies die voortkomen uit 

‘modeling’. Allerlei factoren die niet waren voorzien kunnen een implementatie belemmeren. Actoren 

die niet bij het onderzoek betrokken waren kunnen zich gaan verzetten, vertrouwen in de interventie 

of het achterliggende model kan verdampen, de context van het vraagstuk kan veranderen, 

sleutelfiguren verdwijnen van het toneel, nieuwe spelers melden zich, de aandacht van bestuurders 

voor het vraagstuk ebt weg, pas tijdens de implementatie blijkt nog een factor van cruciaal belang die 

niet in het voorafgaande onderzoek werd voorzien, enzovoort.  

Een tijdsintensief ontwerpproces loopt het risico van tijdverspilling wanneer óf de genoemde 

onbedoelde of niet voorspelde ontwikkelingen optreden óf de verhoudingen zo verhard zijn dat de 

gevonden inzichten van de ontwerpers weinig impact hebben. Dit valt vooral te verwachten wanneer 

die verharde verhoudingen tijdens het ontwerpproces beperkt aan de orde zijn geweest. Bleijenbergh 

en Van Engen (2015) spreken niet over tijdsverspilling, maar lijken het risico ook te zien. Zij noemen 

twee beperkingen van de GMB aanpak. Het betreft a) een tijdsintensieve aanpak, die als zodanig tot 

weerstand kan leiden. Tijdens de duur van het project kunnen allerlei onbedoelde effecten ontstaan. 

En b) het bereikte inzicht beperkt zich tot de deelnemers aan het proces. Verdwijnen deze deelnemers 

uit de organisatie, dan kan het effect van de aanpak wegvallen. 

 

 
14 De auteurs wijzen in dat verband naar een themanummer van de European Journal of Operational Research 
249 issue 3 uit 2016. 
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Inhoud voor relatie? 

Gaat inhoud inderdaad vooraf aan relatie en moet het onderzoeksproces zich beperken tot de inhoud 

van het vraagstuk? Zoals aangegeven is de aanname dat in onderzoek via GMB relationele conflicten 

in belang afnemen wanneer samenwerking op de inhoud toeneemt. GMB zet de inhoud methodisch 

voorop. De aanname – inhoud gaat voor relatie – zegt niet dat de inhoud in interactie belangrijker is 

dan relatie. Rouwette en anderen (2016: 65) zeggen dat relationele conflicten altijd de prestaties van 

besluitvormingsgroepen omlaaghalen. De aanname is wel dat relationele conflicten afnemen wanneer 

de samenwerking op inhoud toeneemt. 

Maar in artikelen over GMB worden voorbeelden besproken en in die besprekingen wordt deze 

aanname niet zonder meer aannemelijk gemaakt. Omdat deze aanname – inhoud gaat voor relatie– 

een belangrijke aanwijzing lijkt voor de insider researcher wordt er hieronder via een aantal 

gevalsbesprekingen dieper op ingegaan.  

 

Een paar succesvol verlopen casussen (Engelen & Felser, 2009; Vugteveen, Rouwette, Stouten, Van 

Katwijk, & Hanssen, 2015) vermelden geen relationele conflicten. Deze casussen blijven buiten 

beschouwing. 

Er zijn wel relationele conflicten in een casus die besproken wordt door Rouwette, Bleijenbergh en 

Vennix (2016). Het betreft een situatie van grote sociale overlast in een probleembuurt. In een GMB 

proces werken vertegenwoordigers van professionele organisaties15 in drie werkgroepbijeenkomsten 

aan het ontwikkelen van een model over oorzaken en oplossingen. In de eerste 

werkgroepbijeenkomst ontstaat een openlijk conflict dat de onderzoekers weten te de-escaleren door 

ieders inhoudelijke inbreng duidelijk op tafel te houden. Daarna wordt goed samengewerkt en 

ontstaat er een toename van inzicht in het vraagstuk en ontstaat er meer vertrouwen tussen de 

samenwerkende partners. Er komen gedeelde oplossingen en maatregelen naar voren. Deze gang van 

zaken lijkt het principe dat inhoud voor relatie gaat te ondersteunen. Maar een interviewronde vijf 

maanden later maakt duidelijk dat er kritiek was en is op het functioneren van elkaars organisatie. Een 

belangrijk deel van het vraagstuk werd geweten aan het optreden van de andere organisaties: ‘Als 

iedereen gewoon zijn werk had gedaan dan was het vraagstuk helemaal niet ontstaan.’ Deze kritiek is 

in de werkgroepbijeenkomsten niet op tafel gekomen en ook niet verdwenen in het werken aan het 

model. Het blijkt verder dat de intensieve samenwerking tussen de organisaties – die de betrokkenen 

nodig vonden –  niet is gecontinueerd en dat slechts met de implementatie van enkele aangedragen 

oplossingen is gestart. De auteurs brengen het resultaat van het GMB proces vijf maanden later niet 

precies in beeld, maar het succes lijkt beperkt. Het is goed denkbaar dat de bedekte, maar sterk 

 
15 Gemeente, politie, justitie, woningbouwvereniging, scholen en welzijnsorganisatie. 
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gevoelde kritiek op elkaars organisatie een factor in dat beperkte succes is. Ook het gegeven dat de 

bewoners en de overlast-gevenden niet in het proces waren betrokken16, kan een factor in het 

beperkte succes zijn. Het verloop van het proces is voor de auteurs aanleiding om zich af te vragen of 

er geen ruimere plaats voor relationele conflicten in het werken met GMB moet worden ingeruimd. 

Het zou kunnen zijn dat het vermijden van relationele conflicten zelfs de basis van de methode 

ondermijnt: bedoeld is immers mede ‘stem’ te geven aan individuele ervaringen – inclusief individuele 

preferenties. De beperking tot inhoud kan een ‘short cut’ zijn die slechts in een gering aantal gevallen 

werkt. 

 

In een ander artikel wordt een experiment met GMB besproken met groepen met een verschillende 

cognitieve stijl (Franco, Rouwette, & Korzilius, 2015). De groep die haar beslissingen wilde baseren op 

zekere, beproefde, wetenschappelijke kennis in plaats van op kennis plus intuïtie en onderhandeling, 

was minder goed in staat constructief en productief met conflicten om te gaan. In deze groep lag de 

controle over het proces in de handen van een paar groepsleden. Relationele conflicten kwamen 

minder aan de oppervlakte en werden minder openlijk gemanaged. Er ontstond wel consensus over 

de resultaten maar de auteurs zeggen dat die consensus “could be understood as ‘preceived’ instead 

of ‘real’ consensus” (Franco et al., 2015: 886). De leden van deze groep met de ‘wetenschappelijke’ 

cognitieve stijl bereikten wel in grote lijn overeenstemming, maar hielden hun reserves onder de pet. 

De suggestie in deze twee artikelen is dat de nadruk die in de analyse fase wordt gelegd op cognitie 

en inhoud, de veranderkracht van het proces kan aantasten.  

 

Bleijenbergt en Van Engen (2015) bespreken twee cases met een succesvolle toepassing van GMB 

waarbij ook conflicten ontstonden. Het onderwerp is belemmeringen in de wetenschappelijk carrieres 

van vrouwen aan de universiteit. De auteurs, beiden vrouw en wetenschapper, beschrijven 

praktijkgerichte onderzoeken bij twee Nederlandse universiteiten. In de GMB bijeenkomsten 

ontwikkelden de onderzoekers en stakeholders (universitaire bestuurders en wetenschappers) 

modellen om op het spoor te komen welke belemmeringen vrouwelijke wetenschappers tegen 

konden komen. De GMB-bijeenkomsten waren voorafgegaan door een kwalitatief onderzoek – 

diepteinterviews en focusgroepen –, uitgevoerd door de onderzoekers. De onderzoekers gebruikten 

de resultaten van dat kwalitatieve onderzoek als input in vier GMB bijeenkomsten van drie uur. De 

auteurs beschrijven dat het GMB-proces inderdaad leidde tot toegenomen inzicht in de 

belemmeringen die vrouwelijke wetenschappers tegenkomen tot het zien van mogelijke oplossingen, 

plus commitment van de bestuurders aan die oplossingen en tot feitelijke verbeteringen in de positie 

 
16 Deze partijen worden in ieder geval niet genoemd. 
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van vrouwen op deze universiteiten. Het artikel uit 2015 behandelt uitsluitend de inhoudelijke 

inzichten in de organisatieprocessen, die belemmeringen voor vrouwelijke wetenschappers 

opwerpen. Het GMB-proces is succesvol. Inhoudelijke of relationele conflicten in de GMB 

bijeenkomsten worden niet besproken. 

Bleijenbergh (2018) doet dat een paar jaar later alsnog. Ze kijkt dan in een persoonlijke reflectie terug 

op o.a. de twee onderzoeken. In beide bleek een conflict te zijn ontstaan tussen een gezaghebbende 

mannelijke speler uit de deelnemersgroep en de onderzoekers over de resultaten van het aan de 

GMB-sessies vooraf gegane kwalititatieve onderzoek. De resultaten uit het kwalitatieve onderzoek 

bleken strijdig met de visie op de situatie van de mannelijke spelers. Dat eerdere onderzoek wordt in 

het ene geval door hen weggezet als ‘methodologisch onder de maat’ en in het andere geval als 

‘slechter dan een proefschrift’. Een van de critici, schrijft Bleijenbergh, was een hoogleraar met een 

goede academische reputatie. Zijn diskwalificatie van het onderzoek werd op een “patronizing way” 

verwoord. De onderzoekers “stayed polite” (2018: 134). Bleijenbergh schrijft in 2018 dat ze zich 

verrast, geïntimideerd, gekleineerd en kwaad voelde door die kritiek en geschaad in haar 

wetenschappelijke reputatie en ze analyseert hoe ze op die situatie en gevoelens terugkijkt.  Ze legt 

een verbinding tussen die gevoelens en haar persoonlijke levensloop. Dat zij zich geïntimideerd en 

kwaad voelde wil niet per se zeggen dat de betrokken bestuurder/wetenschapper intimideerde en 

kleineerde. Een andere onderzoeker had die negatieve kwalificaties wellicht langs zich heen laten gaan 

of had zich verheugd op een gevecht. Maar ondanks dat Bleijenbergh haar gevoelens in haar analyse 

uit 2018 bij zichzelf houdt in plaats van anderen daarvoor verantwoordelijk te maken, wordt hier toch 

aangenomen dat die kwalificaties ook voor de bestuurder/wetenschapper een negatieve 

gevoelslading hadden. De bestuurders waren boos en sloegen terug op het terrein waarop ze expert 

meenden te zijn. Intimidatie en kleinering namen ze op z’n minst voor lief. In beide gevallen gingen de 

onderzoekers in 2015, in aparte gesprekken met hun critici, in op de inhoud van de kritiek – en niet op 

de gevoelens van intimidatie en kwaadheid of op intimiderend handelen – en slaagden er in alsnog 

instemming met de resultaten van hun onderzoek te verkrijgen. 

Beide artikelen lijken een ondersteuning van de claim van GMB dat de beperking tot de inhoud 

eventueel relationeel ‘gedoe’ – gevoelens, machtstrijd – naar de marge duwt of zelfs oplost. Toch is 

ook een andere lezing van de beschreven gebeurtenissen mogelijk. In het artikel uit 2015 noemen 

Bleijenbergh en Van Engen de ‘masculinity of norms’ één van de belemmeringen voor gelijkwaardige 

deelname van vrouwelijke wetenschappers aan het wetenschapsbedrijf. Zowel mannelijke als 

vrouwelijke respondenten in het kwalitatieve onderzoek spreken over een belemmerende masculiene 

cultuur. Deze cultuur is op beide universiteiten niet helemaal hetzelfde, maar betreft globaal een 

dominant beeld over wat het betekent wetenschapper te zijn. Kenmerkend zijn onder meer een 
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grotere nadruk op veel dan op goed publiceren, nadruk op zichbaarheid en aan de weg timmeren en 

meer nadruk op individuele dan op groepsprestaties (Bleijenbergh & Van Engen, 2015: 427). 

Bleijenbergh en van Engen nemen deze normen op in de modellen en er worden maatregelen 

genomen om deze cultuur terug te dringen, onder andere via het verminderen van publicatiedruk. De 

bespreking van de conflicten in het artikel uit 2018 laat echter zien dat de onderzoekers in het 

onderzoeksproces zelf – tijdens en rond de modellenbouw – direct met die mannelijkheidscultuur in 

conflict komen en in dat conflict die cultuur direct ondermijnen. De ‘patronizing way’ waarin de critici 

hun kritiek uiten, het gebruikmaken van hun machtspostie, het zoeken van het conflict gericht op 

beschadigen van de tegenstander, kan gezien worden als een element van die cultuur van 

mannelijkheid. Het is in dat geval niet alleen een kwestie van eerst in de ontwerpgroep constateren 

dat er sprake is van een masculiene norm in de universiteit buiten de ontwerpgroep, om daarna 

maatregelen te nemen ter ondermijning van die norm. In het ontwerponderzoek zelf, in het proces 

van modelbouw, in de formele en informele interactie van de bij het onderzoek betrokkenen, wordt 

die masculiene norm zichtbaar. En staan de onderzoekers, Blijenbergh en Van Engen, onvermijdelijk 

voor de opgave om zich tot die norm te verhouden. De onderzoekers hadden kunnen weglopen, maar 

weglopen is ook een antwoord op die opgave. De onderzoekers konden niet om de kritiek heen en 

moesten omgaan met hun frustratie en kwaadheid. Het idee in deze lezing van de gebeurtenissen is 

dat wanneer de onderzoekers er in slagen om in die interactie die masculiene norm te ondermijnen, 

dat wil zeggen een andere praktijk van interactie te vestigen – Blijenbergh schetst die andere praktijk: 

beleefd blijven, niet op winnen en verliezen gaan zitten maar op rustig en volhardend argumenteren, 

goed blijven luisteren bij boze verwijten, benoemen waarmee je het eens bent, waar mogelijk binnen 

het dominante denken blijven, verduidelijken waar je kritiek zit, enzovoort – dat dan in die verandering 

van interactie de basis voor het succes van de implementatie wordt gelegd. Deze verandering kan 

gezien worden als een belangrijk deel van het antwoord op het lastige vraagstuk. Bleijenbergh zegt 

iets dergelijks: “...our confrontations with organizational stakeholders ultimately supported their 

involvement in gender equality change. Actually, they eventually transformed into change agents.” 

(2018: 136). Het is niet alleen de inhoudelijke problematisering van de norm van mannelijkheid die in 

de dagelijkse interactie aan de orde is, maar ook de feitelijke ondermijning van dat masculiene gedrag 

zelf. Er wordt niet (tenminste niet in eerste instantie) tegen de critici gezegd “jullie gedragen je te 

masculien”, maar de critici worden uiteindelijk overgehaald om aan een minder masculiene 

interactiepraktijk mee te doen. Het kostte moeite om dat overhalen voor elkaar te krijgen. In de 

woorden van Bleijenbergh: “Coping with resistance took a lot of energy. However, working together in 

research teams helped, providing a platform to discuss doubts and express frustration. Together we 

knew more and we scrutinized our work while emotionally supporting each other.” (Bleijenbergh, 2018: 
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135). De mannelijkheidnorm als belemmering voor gelijke carrierekansen voor vrouwen bestond niet 

alleen in de universiteit buiten de groep stakeholders, maar ook binnen in die groep. En de werking 

van die norm in die groep kon niet onbeantwoord blijven. De ondermijning van die norm vereiste veel 

energie, onderlinge ondersteuning en kritische (zelf)reflectie. En dat is ook begrijpelijk. Gerichte 

cultuurverandering van een dominante norm gaat niet vanzelf, anders is er geen dominantie.  

Het idee in deze lezing van de gebeurtenissen is dat wanneer je de werking van een vraagstuk in de 

groep stakeholders negeert – als dat negeren tot de mogelijkheden behoort – en alleen maatregelen 

bedenkt voor de organisatie buiten de onderzoeksgroep, dat dan die maatregelen het risico lopen 

weinig impact te hebben. Zie ook de hiervoor besproken casus van Rouwette en anderen (2016) over 

de overlast in een probleemwijk. 

 

Deze lezing van de onderzoeken van Bleijenbergh en van Engen houdt in dat een onderzoek naar een 

complex vraagstuk zich niet kan beperken tot wat zich elders in de organisatie afspeelt maar dat 

onderzoekers ook alert moeten zijn op hoe dat vraagstuk zich in de groep van betrokkenen bij het 

onderzoek manifesteert17. Het vraagstuk manifesteert zich niet alleen in wat de betrokkenen er over 

zeggen maar vooral in hoe de betrokkenen hun relaties in dat praten vorm geven. Bleijenbergh en Van 

Engen lieten in het artikel uit 2015 de relationele conflicten weg, vermoedelijk als niet relevant voor 

het wetenschappelijke onderzoek naar kansen voor vrouwen. In het artikel van Bleijenberg uit 2018 

krijgen die conflicten wel een plaats, omdat Bleijenbergh dan de onderzoeken bekijkt vanuit het 

perspectief van organisatieverandering, inclusief weerstand in het streven naar verandering. 

Onderzoekers die stakeholders betrekken bij het onderzoek kunnen te maken krijgen met ‘resistance’ 

tegen verandering, zegt Bleijenbergh. En ze voert de conflicten als voorbeeld van die weerstand op. 

Ook in deze inkadering van de beide artikelen komt het onderscheid tussen veranderen (het kader 

van het artikel uit 2018) en onderzoeken (het kader van het artikel uit 2015) terug. 

 

Engelen en Felser zeggen aan het eind van hun bespreking van twee casussen “Indien de te 

onderzoeken probleemsituatie of het werksysteem zo slecht functioneert dat samenwerking aan 

onderzoek en verbetering niet mogelijk is, laten we de onderzoeksfase voorafgaan door een aantal 

interventies in de groep en het groepsproces.” (Engelen & Felser, 2009:192). Hier worden expliciet 

relationele interventies niet tot het onderzoeken gerekend.  

 

De conclusie is niet dat insider research de aanname moet loslaten dat de inhoud methodisch voor de 

relatie gaat. Maar de conclusie is wel dat ‘inhoud’ breed moet worden opgevat. Inhoud betreft niet 

 
17 We hebben hierboven de term ‘microkosmos’voor dit fenomeen gebruikt. 
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alleen de inhoud van de uitspraken van betrokkenen over een vraagstuk, maar ook de sociale 

werkelijkheid die in die uitspraken kan ontstaan.  Het tweede artikel van Bleijenbergh laat die brede 

inhoud zien. De inhoud – versterking van de positie van vrouwelijke wetenschappers – stond in het 

onderzoek voorop. Niet alleen via uitspraken over gewenste beleidsmaatregelen, maar ook door 

tijdens het zoeken naar die beleidsmaatregelen direct de positie van de vrouwelijke wetenschappers, 

betrokken bij het onderzoek, te versterken. Bleijenbergh laat zien hoe een onderzoeker in een situatie 

als de hare methodisch en systematisch verandering te weeg brengt: vasthouden aan het bespreken 

van het inhoudelijke onderwerp en tegelijkertijd tijdens die bespreking een nieuwe werkelijkheid 

bevorderen waarbij haar positie als vrouwelijke wetenschapper versterkt wordt. Door – in de woorden 

van Blijenbergh –, beleefd te blijven, niet op winnen of verliezen te gaan zitten maar op rustig en 

volhardend argumenteren enzovoort. 

Die aanpak is wellicht niet altijd en overal raadzaam. In andere situaties kan ander gedrag nodig zijn, 

waaronder misschien openlijke confrontatie, provocatie, onverwacht of paradoxaal gedrag. In dit 

proefschrift is de vraag aan de orde hoe het relationele (en preferentiële) in de sociale praktijk, deel 

van een methode kan worden die als wetenschappelijk onderzoek herkend kan worden. 

 

En experimenteren met gaming dan? 

Het bezwaar dat werd  besproken betreft de impact van het onderzoek (het modelleren van het lastige 

vraagstuk) op de verandering en op de daarmee gepaard gaande preferenties. De nadruk op de 

ontwerpfase en op de smalle inhoud beperkt de impact. Geldt dat bezwaar ook voor de variant van 

gaming? In een spelsimulatie onderzoeken betrokkenen het lastig vraagstuk door te experimenteren 

met alternatieve spelregels. Het bezwaar is dat het nog steeds een simulatie van het vraagstuk is. 

Gaming gaat verder dan GMB in de zin dat de betrokkenen met de maatregelen, die uit het GMB 

proces naar voren komen, experimenteren in de spelsituatie en er ervaring mee opdoen. Maar die 

spelsituatie is de echte sociale situatie niet. Maatregelen die in het spel gunstig verlopen hoeven dat 

in de feitelijke situatie niet te doen. Dit bezwaar neemt af wanneer het spel de sociale realiteit dichter 

benaderd. Maar waarom dan niet die realiteit meteen, zonder de omweg van de simulatie, als 

uitgangspunt te nemen en de handelingen in die realiteit via de metafoor van het spel te benaderen 

(Elias, 1971; Stacey, 2010: 181) in plaats van die realiteit vooraf als spel te simuleren? Een argument 

voor simulatie was dat er dan met maatregelen kon worden geëxperimenteerd zonder betrokkenen 

schade te berokkenen. Maar een schadevrij verloop in de simulatie garandeert dat verloop niet in de 

realiteit. En andersom kan het experimenteren direct in de sociale praktijk worden ingezet vanuit het 

uitgangspunt dat de betrokkenen bij het vraagstuk geen schade mogen leiden. 
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Vanuit de genoemde spelmetafoor is de vraag welke ‘spelregels’ de betrokkenen bij het vraagstuk al 

spelend kunnen ontwikkelen om een oplossing van het vraagstuk dichterbij te brengen. Kennis die in 

eerder sociaal wetenschappelijk onderzoek over ‘spelregels’ voor het oplossen van het vraagstuk is 

gegenereerd, kan in dat spelend ontwikkelen van regels een steunende rol vervullen. 

 

Kortom, beïnvloedt deze optie van insider research de onderlinge wisselwerking en de preferenties 

van betrokkenen bij het vraagstuk?  

Dat is in ieder geval duidelijk de bedoeling. Die onderlinge wisselwerking is object van het onderzoek, 

wordt in een model gevat en bij gaming wordt met het model – en dus met een andere onderlinge 

wisselwerking – geëxperimenteerd. Maar de nadruk op de ontwerpfase ten koste van de 

experimenteerfase, de nadruk op de cognitieve inhoudelijke kant van het ontwerpen en de beperking 

tot simulatie, belemmeren de impact.  

 

6.2.2. Wetenschappelijk? 

Zijn deze processen van modelbouw vormen van wetenschappelijk onderzoek? En is de methodische 

moeilijkheid opgelost? Deze onderzoeksmethoden zijn opnieuw bedoeld om wetenschappelijk 

onderzoek te combineren met veranderprocessen. Black en Anderson (2012) beschrijven GMB vooral 

als een methodiek voor samenwerking (in lastige situaties) in organisaties. Kern van die methodiek is 

het visuele model als ‘boundary object’. Een hulpmiddel om grenzen tussen opvattingen te slechten. 

Des te beter het – via wetenschappelijk onderzoek verkregen – model des te hoger het vermogen van 

het model om grenzen te slechten, volgens de auteurs. In Rouwette en anderen (2016: 64) staat als 

omschrijving van GMB: “The process […] boils down to the elicitation of stakeholders’ ideas and goals, 

confronting them with each other and with available data and combining them in an overall model.”. 

Hier is wetenschappelijk onderzoek – het element van de confrontatie met beschikbare data – 

ingepast in een proces om communicatie te verbeteren en inzichten te veranderen. De combinatie 

van onderzoeken en veranderen is verder goed zichtbaar bij Vugteveen en anderen (2015). De auteurs 

presenteren GMB vooral als een datagebaseerd en kennisgenererend onderzoek naar een complex 

vraagstuk om tot een model ervan te komen. De onderzoeker gebruikt als data zowel gegevens uit 

onderzoek als ook opvattingen van de experts/betrokkenen. Het onderzoek is van een hoog niveau 

wanneer het model is gevalideerd, dat wil zeggen wanneer ‘bias’ in de opvattingen van de 

betrokkenen is uitgesloten. Tegelijkertijd heeft het ontwikkelen van een model, volgens de auteurs, 

nog een tweede doel; het op gang brengen van een leerproces. Ook bij dit doel gebruiken de auteurs 

het begrip validiteit, in een tweede betekenis. Ze stellen dat een model volgens GMB valide is wanneer 
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het doelgericht is en vertrouwen van betrokkenen heeft verworven (2016: 37). De auteurs lijken, 

wellicht ten onrechte, geen spanningen tussen deze twee doelen en validiteitsbetekenissen te zien.  

Welke oplossingen voor de genoemde methodische moeilijkheid zien de auteurs in deze optie? Hoe 

preferenties het onderzoekend handelen binnen te halen terwijl dat handelen die preferenties moet 

uitsluiten? Ook bij deze optie komt de oplossing terug die al eerder bij de andere opties aan de orde 

is geweest: het combineren van onderzoeken en veranderen zoals dat zichtbaar is in het onderscheid 

tussen ontwerp – als resultaat van onderzoek – en implementatie van het ontwerp, en tussen 

onderzoeken en leren.  Er is al eerder in deze studie kritiek naar voren gebracht op deze oplossing. 

Zijn het onderzoeken en veranderen conceptueel scherp gescheiden dan kunnen er problemen 

ontstaan bij de aansluiting van de activiteiten op elkaar. Lopen veranderen en onderzoeken in elkaar 

over dan zijn er twijfels over de onderzoekstatus van de combinatie van activiteiten. 

 

Nieuwe oplossing 

Maar er is ook een nieuwe oplossing in deze optie zichtbaar en dat is het voorstel om met een nieuwe 

grondstof voor onderzoek te werken en onderzoek vooral als experiment te zien. Verschuren (2017) 

spreekt over de ‘input’ van het onderzoek. Volgens hem is de input of grondstof van gaming als 

onderzoek geen data maar “de kennis, ervaringen, opvattingen en percepties van de deelnemers” 

(Verschuren, 2017: 42). In zijn uitwerking van ‘gaming als participatief onderzoek’ (2017:198) gebruikt 

Verschuren de term ‘mentale capaciteiten’ of ‘human resources’ waar naast kennis en expertise ook 

intuïtie, empathie, tacit knowledge, maken van morele afwegingen enzovoort toe behoren. In plaats 

van ‘data’ is deze ‘human resource’ de grondstof van dit type onderzoek. Het is de bedoeling om deze 

human resources experimenterend te bewerken in het participatieve gamingsonderzoek, zodanig dat 

deze resources veranderen en verbeteren. Verschuren spreekt over leren en over het opdoen van 

inzichten door de participanten aan het spel.  

Dit type onderzoek verschilt volgens Verschuren methodologisch sterk van wat hij ‘kennisgenererend’ 

onderzoek noemt. Hij schrijft “Mogelijk moet zelfs worden gesproken van twee verschillende 

paradigmata.”(2017: 52). Verschuren noemt dat nieuwe  type onderzoek “human resource gebaseerd” 

(2017: 200).  Ten aanzien van participatief onderzoek, in de vorm van GMB, SSAMB of andere vormen 

van spelsimulatie, stelt Verschuren dat de methodologie nog in de kinderschoenen staat en dat verder 

methodologisch onderzoek nodig is “om de vraag te beantwoorden in hoeverre en onder welke 

voorwaarden participatieve vormen van onderzoek in het algemeen, en het hr-gebaseerde model van 

spelsimulatie in het bijzonder, kunnen voldoen aan het wetenschappelijke criterium van validiteit.” 

(Verschuren, 2017: 211).  
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Het onderscheid tussen ‘grondstof’ en ‘object’ van een onderzoek komt ook bij auteurs over 

modellerend onderzoek aan de orde, maar wat grondstof of object is loopt door elkaar. In de volgende 

optie zal deze oplossing – onderzoek voorzien van een andere grondstof – verder worden verkend. 

 

6.3. Conclusie 

De vraag in dit hoofdstuk betrof opnieuw impact en wetenschappelijkheid. Beïnvloedt deze derde 

optie van insider research de onderlinge wisselwerking en de preferenties van de betrokkenen? En 

beschouwen auteurs uit deze optie insider research als een vorm van wetenschap? Welke oplossing 

gebruikt deze optie om uit de methodische moeilijkheid te komen hoe bias uit te sluiten in een situatie 

waar dat uitsluiten bijna onmogelijk en ongewenst is? 

 

De onderlinge wisselwerking neemt in deze optie van insider research een belangrijke plaats in. Deze 

wisselwerking is object van het onderzoek, wordt in een model gevat en bij gaming wordt met het 

model – en dus met een andere onderlinge wisselwerking – geëxperimenteerd. Maar a) de 

verwachting dat het samen ontwerpen leidt tot een verandering van de wisselwerking in een 

gewenste richting, b) de nadruk op de ontwerpfase ten koste van de experimenteerfase en c) de 

nadruk op de cognitieve inhoudelijke kant van het ontwerpen ten koste van de relationele kant, 

belemmeren de impact.  

Is modellerend onderzoek een vorm van wetenschappelijk onderzoek? De kennistheoretische status 

van het modelleren staat niet ter discussie. Er is een sterk wiskundige fundering onder het 

modelleringsproces en het ontwerpen van het model maakt gebruik van de empirische cyclus. Maar 

worden de preferenties ook het onderzoek ingehaald? De betrokkenen en de onderlinge 

wisselwerking – en daarmee de preferenties - zijn nadrukkelijk in beeld, onder andere als (digitale) 

actor in het model en vooral als levende actor in de spelsimulatie. Wordt het onderzoekend handelen 

conceptueel gescheiden van het veranderend handelen, dan staan de preferenties opnieuw buiten 

het onderzoek. Maar wordt het voorstel van Verschuren gevolgd om ‘human resources’, tot grondstof 

van het onderzoek te maken dan zijn de preferenties in het hart van het onderzoek opgenomen. Er is 

alleen meer duidelijkheid nodig over hoe dat er dan uit kan zien. 
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7. Optie 4. De professional als actor 

 

7.1. Inleiding 

De drie hiervoor besproken opties delen het kenmerk dat ‘onderzoeken’ onderscheiden wordt van 

‘veranderen’ en vervolgens met elkaar verbonden worden met als doel lastige vraagstukken aan te 

pakken. Bij sommige aanpakken zijn de onderzoekende activiteiten scherp onderscheiden van de 

veranderende. Het data verwerken, reflecteren of modelleren gaat duidelijk vooraf aan of volgt op 

het veranderen. Bij action research of GMB is dat onderscheid minder scherp, maar ook daar blijven 

activiteiten die nadruk leggen op onderzoeken – data verwerken, reflecteren of modelleren – 

onderscheiden van activiteiten die de nadruk leggen op veranderen. Bij de complex responsive 

process benadering lopen onderzoeken (reflecteren) en veranderen in elkaar over, maar ook daar is 

het onderzoeken apart gemarkeerd als grondige reflectie. 

In de bespreking van de drie benaderingen zijn tegen het gebruik van dit onderscheid bezwaren naar 

voren gekomen. Het kernbezwaar is dat onderzoek (gescheiden van verandering) onvoldoende basis 

biedt om tot doelgerichte verandering te komen. Feiten, reflecties of modellen leiden niet dwingend 

tot aanwijzingen hoe te veranderen of tot de gewenste verandering. Om tot die (aanwijzingen voor) 

verandering te komen spelen andere zaken dan feiten, reflecties of modellen – te weten individuele 

preferenties – een belangrijke rol. Het scheiden van onderzoeken en veranderen plaatst preferenties, 

behalve als onderzoeksobject, buiten het domein van het onderzoeken in het domein van het 

veranderen. De activiteiten wijzen elk een andere richting op. Het onderzoeken probeert preferenties 

buiten de deur te houden. Het veranderen zet de preferenties centraal. Met die scheiding wordt de 

relevantie van onderzoeken voor veranderen beperkt. Dit bezwaar verdwijnt niet voldoende wanneer 

de onderzoekende en de veranderende activiteiten worden gecombineerd. 

In deze studie wordt gezocht naar een onderzoeksbenadering waarin er geen onderscheid, scherp 

noch subtiel, is tussen onderzoeken en veranderen, waar de onderlinge wisselwerking van de 

betrokkenen en hun preferenties in het onderzoek zijn opgenomen, waarvan de onderliggende 

systematiek wetenschappelijk kan worden genoemd en tegelijkertijd geschikt is als insider research. 

De volgende hoofdstukken bespreken die benadering. 

 

7.2.  Typering 

In deze vierde optie van  insider research gaat wetenschappelijk onderzoek niet vooraf aan 

verandering, maar gaan onderzoek en verandering gelijk op. De hier ontwikkelde 

onderzoeksbenadering wordt actoronderzoek genoemd. De onderzoeker is als deelnemer aan het 
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vraagstuk actief medevormgever – actor – aan de onderlinge wisselwerking van de betrokkenen bij 

het vraagstuk en gebruikt daarbij als onderzoeker een systematiek die ontleend is aan 

wetenschappelijk onderzoek. Daarmee onderscheidt deze optie zich van de eerder besproken 

onderzoeksopvattingen, die veranderen en onderzoeken van elkaar onderscheiden en in de tijd op 

elkaar laten volgen.  

Deze vierde optie is gefundeerd in een benadering van wetenschappelijk onderzoek waarin gezocht 

wordt naar hoe preferenties van  betrokkenen bij het onderzoek als grondstof in het wetenschappelijk 

onderzoek opgenomen kunnen worden, anders dan als object van het onderzoek.  

 

7.2.1. Grondstof 

Zoals gezegd zou een manier om preferenties in het wetenschappelijk onderzoek op te nemen kunnen 

zijn om ze als grondstof te behandelen als vervanging van data. Bij datagebaseerd en 

kennisgenererend onderzoek is de grondstof van het onderzoek data. Data bestaan uit (rapporten 

van) observaties. Datagebaseerd onderzoek kan ‘observationeel’ worden genoemd en dus als een 

vorm van “perceptualism” (Coghlan & Brannick, 2014: 51) worden begrepen.  

Preferenties zoals gevoelens, wensen, tacit-knowledge, enzovoort zijn niet direct observeerbaar. Deze 

gevoelens en dergelijke kunnen wel worden verwoord door degene die de betreffende gevoelens 

ervaart of worden afgeleid uit non-verbaal gedrag. Maar de verwoording of het non-verbale gedrag 

zijn niet die preferenties zelf18. De verwoording en het gedrag kunnen worden geobserveerd, maar 

datgene waar die woorden en gedrag naar verwijzen niet. Datagebaseerd onderzoek zet observaties 

centraal en deze observaties moeten zo objectief en onafhankelijk mogelijk worden verzameld. 

Motieven die extern zijn aan het waarnemen – toevallige context en preferenties – moeten zo goed 

als dat kan worden buitengesloten. 

Wanneer het streven van insider research is om preferenties (en toevallige context) niet buiten te 

sluiten, maar het onderzoek juist binnen te halen dan moet er gezocht worden naar een andere 

grondstof dan observaties. De preferenties zoals de individuen die inbrengen (en de onderlinge 

wisselwerking waarin die preferenties zich vormen) zouden de grondstof kunnen zijn in plaats van 

observaties van preferenties. Deze gedachte over preferenties vinden we bij benadering terug bij 

Verschuren (2017).  Hij doet de suggestie om “de kennis, ervaringen, opvattingen en percepties van de 

deelnemers” (Verschuren, 2017: 42) als grondstof te nemen. Dat is weliswaar een andere grondstof 

dan preferenties of onderlinge wisselwerking, maar hij lijkt in ieder geval met de termen ‘ervaringen, 

 
18 Woorden en gedrag staan wel met de gevoelens in verband. Het voor het eerst verwoorden van een gevoel 
kan dat gevoel versterken of verzwakken. Het veranderen van gedrag kan tot andere gevoelens leiden. 
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opvattingen, percepties’ ook het subjectieve, niet-observationele aspect van die ervaringen, 

opvattingen en percepties te willen vangen. 

 

7.2.2. Grondredenering 

De poging om een onderzoeksbenadering te vinden die werkt met preferenties als grondstof, start 

met het bepalen van de basis van wetenschappelijk onderzoek. Het zoeken naar een formulering voor 

zo’n basis bestaat al lang. Kurashi (2018: 140) verwijst naar vijf instructies van Whewell, geformuleerd 

in de 19de eeuw:  

1. Observeer een fenomeen.  

2. Formuleer een vraag over dat fenomeen.  

3. Formuleer een hypothese.  

4. Verifieer de hypothese. 

5. Ga na of de verificatie de vraag over het fenomeen beantwoord.  

De Groot heeft in 1961 voorgesteld om te spreken over een empirische cyclus die bestaat uit volgende 

instructies: 

1. Formuleer via inductie een hypothese uit empirisch materiaal.  

2. Leidt via deductie uit de hypothese toetsbare voorspellingen af.  

3. Toets de voorspellingen in nieuw empirisch materiaal. 

4. Evalueer de hypothese (De Groot, 1994). 

De grondhouding van de wetenschapper dient bij de uitvoering van die instructies te zijn dat 

objectiviteit wordt nagestreefd. De wetenschapper “moet geprepareerd zijn op een voortdurende 

strijd tegen ongewenste contaminaties door subjectieve factoren” zoals “sterke belangen – financiële 

steun, prestige en reputatie-kwesties, competitie, soms persoonlijke veten” of “irrationele 

sentimenten” (De Groot, 1994: 172, 173).  

 

De eis van objectiviteit bij de uitvoering van de empirische cyclus bevat de eis van uitsluiting van 

preferenties, terwijl deze studie juist zoekt naar een vorm van wetenschappelijk onderzoek die 

preferenties insluit. De strategie om dat voor elkaar te krijgen is om niet de empirische cyclus centraal 

te zetten, maar te zoeken naar een grondredenering onder de empirische cyclus19. Als die 

grondredenering gevonden kan worden, dan is de empirische cyclus een specificatie van die 

 
19 Een vergelijkbare denkstrategie is die van Lobachewsky (Stewart, 2008) die een probleem in de axioma’s van 
de Euclidische meetkunde – de niet goed verklaarbare positie van het parallelenaxioma ten opzichte van de 
andere axioma’s – oploste door na te gaan of er achter die axioma’s nog een principe zat dat verantwoordelijk 
was voor het meer dan 2000 jaar oude probleem. Hij vond dat achterliggende principe: de veronderstelling dat 
alle meetkundige bewerkingen beperkt zijn tot het platte vlak. En hij ontwikkelde een niet-Euclidische 
meetkunde uitgaande van een andere beperking: het gekromde vlak. In die niet-Euclidische meetkunde is de 
het parallelenaxioma niet meer onderdeel van de axioma’s.  
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grondredenering. Dan is er wellicht ook een andere specificatie van die grondredenering mogelijk 

waarin preferentie in de instructies is ingesloten.  

Het bleek inderdaad mogelijk een grondredenering te vinden: ‘closure under mapping’. Eerst wordt 

de empirische cyclus geherformuleerd vanuit ‘closure under mapping’. En daarna wordt de 

grondredenering toegelicht om vervolgens ‘closure under mapping’ opnieuw te specificeren, maar 

dan zodanig dat preferenties in de kerninstructies zijn opgenomen. 

 

7.2.3. Closure under mapping 

Geherformuleerd bestaat de empirische cyclus uit 5 instructies:  

1. Formuleer een onderzoeksvraag.  

2. Verzamel data over de vraag.   

3. Betrek de vraag en verzamelde data op elkaar.  

4. Bewerk de data en/of de vraag zodanig dat er een sluitend antwoord op de vraag mogelijk is.  

5. Sluit bij het werken met de genoemde instructies externe motieven uit. Externe motieven zijn 

preferenties van de onderzoeker en respondenten en toevalligheden in de onderzoeksituatie, die 

van buiten op de empirische cyclus ingrijpen. Deze externe motieven worden gangbaar met ‘bias’ 

aangeduid.  

 

De empirische cyclus is hierboven geherformuleerd met behulp van begrippen uit de 

verzamelingtheorie  uit de wiskunde: ‘closure under mapping’. Het betrekken van de data op de vraag 

is ‘mapping’ of afbeelding. De data worden op de vraag afgebeeld. En het zoeken naar een sluitend 

antwoord is ‘closure’ of sluiting. Sluiting is verbonden met het begrip verzameling. Een verzameling is 

gesloten wanneer van alle elementen kan worden bepaald of ze wel tot of niet tot de verzameling 

behoren. 

In de genoemde empirische cyclus is sprake van twee verzamelingen. De vraag is een vraag over een 

verzameling. De vraag kan ook een bewering zijn (claim). Bijvoorbeeld, de klassieke bewering ‘zwanen 

zijn wit’ is een bewering over de verzameling ‘zwanen’. Deze verzameling moet gesloten zijn. Dat wil 

zeggen dat precies moet kunnen worden vastgesteld welke elementen wel en niet tot de verzameling 

‘zwaan’ behoren. Het moet duidelijk zijn waaraan zwanen kunnen worden herkend. En waaraan ‘kleur’ 

en ‘wit’ kunnen worden herkend. Meer gangbaar geformuleerd, de bewering in de vraag moet precies 

zijn afgebakend.  

Ook de dataverzameling is een verzameling (set) en wel een verzameling van observaties of van 

rapporten van observaties. In het voorbeeld betreft het een verzameling van observaties van zwanen. 

Sluiting in onderzoek wil zeggen dat de verzameling uit de vraag en de dataverzameling zo op elkaar 
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worden betrokken dat de verzameling uit de vraag gesloten kan worden. De twee verzamelingen 

passen dan precies op elkaar. Stel dat er bij de dataverzameling zwarte zwanen zijn waargenomen, 

dan is er een sluitingsprobleem bij de bewering. Er zijn dan zwanen – zwarte –  buiten de verzameling 

in de bewering. De bewering zegt immers dat (alle) zwanen wit zijn. Om opnieuw sluiting mogelijk te 

maken is óf aanpassing van de verzameling in de bewering nodig (‘zwanen zijn wit of zwart’) óf 

aanpassing van de verzameling van de waarnemingen (bijvoorbeeld via de uitspraak ‘die zwarte vogels 

zijn ten onrechte voor zwanen aangezien’, als dat het geval blijkt). Als er bij deze stap geen sluiting 

mogelijk is, dan kan de bewering niet verworpen of bevestigd worden. Is er wel sluiting mogelijk dan 

is er een bewijs geleverd en predictieve kennis ontstaan (‘Alle zwanen die ik tegen kan komen zullen 

zwart of wit zijn’). Is sluiting mogelijk gebleken dan is de waarneming versterkt, dat wil zeggen minder 

tijd- en plaatsgebonden en collectief aanvaardbaar (‘Ook zwanen die ik in de toekomst tegen ga 

komen of zwanen die elders, buiten mijn gezichtsveld zijn, zullen zonder twijfel zwart of wit zijn’).  

 

Om tot de genoemde sluiting te kunnen besluiten, moet bij het verzamelen en bewerken van de data 

aan de voorwaarde uit de vijfde instructie zijn voldaan. Deze voorwaarde stelt dat het niet geoorloofd 

is dat motieven die buiten het proces van data verzamelen en bewerken staan, dat proces 

beïnvloeden. Belangen en wensen van onderzoekers en respondenten zijn voorbeelden van ‘ulterior 

motives’. Het proces van verzamelen en bewerken van data moet op eigen benen staan, mag alleen 

betrekking hebben op dat verzamelen en bewerken en niet op iets anders, zoals bijvoorbeeld het 

realiseren van een machts- of reputatiebelang van de onderzoeker. Deze voorwaarde wordt meer 

gangbaar aangeduid met de eisen van objectiviteit, onafhankelijkheid, validiteit en betrouwbaarheid. 

Worden ulterior motives niet uitgesloten, dan is sluiting niet mogelijk. 

Kortom, alleen wanneer bij een precies afgebakende vraag (claim) de dataverzameling onafhankelijk 

tot stand is gekomen (set), kunnen de vraag en dataverzameling op elkaar betrokkenen worden 

(mapping) in een poging om tot een valide en betrouwbaar, sluitend bewijs te komen (closure).  

 

Sluiting is overigens niet definitief bereikbaar. Er zijn twee belemmeringen. De eerste: een bewering 

is altijd een interpretatie (Kuhn, 1962) en interpretaties kunnen verschuiven. De term ‘zwaan’ kan in 

onbruik raken of van betekenis veranderen. De tweede belemmering is dat bij een niet-eindige 

verzameling sluiting niet mogelijk is. De verzameling ‘zwaan’ is niet-eindig. Neem de bewering dat 

zwanen wit of zwart zijn. Het is altijd mogelijk dat er, in een evolutionair proces, anders gekleurde 

zwanen ontstaan. Zijn er dan überhaupt eindige verzamelingen waarbij sluiting  mogelijk is? Misschien 

in de niet-levende natuur, maar in de biologie en de sociale wetenschappen zijn er geen eindige 

verzamelingen, zodat sluiting niet definitief mogelijk is. Maar we kunnen sluiting wel benaderen.  
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Kortom, bij datagebaseerd en kennisgenerend wetenschappelijk onderzoek is ‘closure under mapping’ 

gespecificeerd als het afbeelden van data op een onderzoeksvraag en het streven naar sluiting onder 

uitsluiting van bias. Sluiting is bereikt wanneer de data en de vraag precies op  elkaar passen. Precies 

passen wil zeggen dat er geen voor het antwoord relevante data buiten het antwoord vallen  

 

7.2.4. Alternatieve specificaties 

Hoe komt onderzoek in zicht dat preferenties als grondstof heeft? Dat kan door niet de empirische 

cyclus centraal te zetten. De empirische cyclus eist immers uitsluiting van preferenties.  Het kan wel 

door de grondredenering ‘closure under mapping’ als uitgangspunt te nemen. Wanneer die 

grondredenering centraal staat, verschijnt de empirische cyclus, zoals gezegd, niet meer als de enige 

mogelijke vorm van wetenschappelijk onderzoek, maar als een specificatie van de grondredenering. 

En dan zijn er ook mogelijkheden om andere specificaties te ontwikkelen, zoals een specificatie die 

bewerking van preferenties insluit (Chuang, 2017; De Zeeuw, 2018; Janssens & De Zeeuw, 2017; Wu, 

2019). Hieronder wordt naar een preferentie insluitende specificatie gezocht. 

 

Closure under mapping beeldt twee eenheden, A en B, sluitend op elkaar af. Dat wil zeggen dat de 

eenheden op elkaar worden gelegd in een poging om ze precies op of in elkaar te laten passen. 

 

 

 

 

Deze grondredenering wordt, zoals gezegd, in datagebaseerd onderzoek gespecificeerd met de 

eenheden ‘onderzoeksvraag’ en ‘data’: een data-verzameling wordt afgebeeld op een (uit theorie 

afgeleide) vraag of bewering en vervolgens worden de dataverzameling en/of vraag zo bewerkt dat 

de dataverzameling precies past op de vraag of, anders gezegd, dat er een sluitend antwoord op de 

vraag ontstaat (Chuang, 2017). Uit deze specificering van de wetenschappelijke methode komt kennis 

voort. Deze kennis is relatief onafhankelijk van de gebruiker of context. 

 

 

A B
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Deze studie zoekt een alternatief voor deze perceptualistische specificatie van de grondredenering 

‘closure under mapping’ van wetenschappelijk onderzoek. Wat is dan een niet-perceptualistische 

specificatie van de grondredenering? Welke eenheden komen dan in aanmerking? 

 

Functie en structuur of doel en werkwijze 

Hatchuel en Weil (2009) noemen ontwerpend onderzoeken een proces van dynamic mapping. Het 

ontwerpend onderzoek maakt gebruik van ‘closure under mapping’, maar werkt die grondredenering 

anders uit dan in de empirische cyclus. Hatchuel en Weil (2009) vullen voor  A en B ‘functie’ en 

‘structuur’ in.  

 

 

 

 

 

Een ontwerper/onderzoeker formuleert een functie, dat wil zeggen een werking die gerealiseerd moet 

worden, zoals bijvoorbeeld een schone motor. Vervolgens zoekt de ontwerper naar structuren, dat 

wil zeggen processen en artefacten, die de beoogde werking kunnen realiseren. En de onderzoeker 

experimenteert met de ontwerpen zodanig dat die werking ook inderdaad ontstaat. Dat 

experimenteren wordt met de term ‘dynamic’ uitgedrukt. Sluiting is bereikt wanneer de structuur de 

functie effectief en efficiënt realiseert en ongewenste effecten uitsluit.  

Het lijkt goed mogelijk dat een functie ook een werking in een sociaal systeem is, bijvoorbeeld het 

verminderen van de lastigheid van een vraagstuk. Wu (2019) stelt voor, kort gezegd, een te verbeteren 

handeling af te beelden op hulpbronnen en naar sluiting te streven door te experimenteren met 

instructies zodanig dat de meest effectieve en efficiënte instructie overblijft om de handeling te 

verbeteren. Chuang (2017: 217) stelt voor om een doel af te beelden op hulpbronnen en te zoeken 

naar ‘links’ tussen de doelen en hulpbronnen die de actoren ondersteunen bij het realiseren van het 

vraag data

functie structuur
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doel. Ook Chuang noemt de opbrengst ‘instructies’. De Zeeuw (2018) suggereert voor ‘link’ de term 

‘scheme’ of werkwijze. Andere termen voor werkwijzen of instructies zijn methodes, programma’s, 

strategieën, regels. Sluiting kan worden bereikt door met die werkwijzen te experimenteren zodanig 

dat die werkwijze overblijft die het doel het meest effectief en efficiënt bereikt. De figuur hierboven 

kan dan als volgt worden ingevuld: 

 

 

 

 

 

Is er een sluitende verbinding tussen een doel en werkwijze gevonden dan zijn werkwijzen van een 

hoge kwaliteit ontstaan. De verbinding tussen doel en werkwijze is sluitend of precies passend  

wanneer de  werkwijze effectief en efficiënt bijdraagt aan het realiseren van het doel en niet-bedoelde 

effecten uitsluit. Steunt de werkwijze de actor onvoldoende bij het bereiken van het doel en in het 

vermijden van ongewenste effecten, dan moet de werkwijze worden gewijzigd of vervangen door  

werkwijzen “which [….] may require less effort and are still enjoyable” (Van Helder et al, 2020: 21). 

Werkwijzen kunnen ook zelf weer als hulpbron fungeren wanneer deze werkwijzen artefacten zijn 

geworden in de vorm van schriftelijke of in (expert)routines vastgelegde instructies. De actor die het 

bereiken van een doel wil verbeteren, kan dan deze artefacten negeren of, eventueel aangepast, 

overnemen en er mee experimenteren.  

 

7.2.5. Actoronderzoek als alternatieve specificatie 

Actoronderzoek sluit bij de voorgaande specificaties aan door het kernidee van experimenteren over 

te nemen. Maar de overige door de voorgaande auteurs genoemde termen worden niet zonder meer 

overgenomen. De specificatie van closure under mapping tot een niet-perceptualistische vorm van 

wetenschappelijk onderzoek die in deze studie wordt voorgesteld, sluit aan bij het in hoofdstuk 2 

besproken complexiteitsperspectief inzake lastige sociale vraagstukken. Dat wil zeggen bij het idee 

dat lastige sociale vraagstukken emergeren in de onderlinge wisselwerking van bij het vraagstuk 

betrokken actoren. In de alledaagse onderlinge wisselwerking van levende actoren ontstaat en 

hervormt zich preferentie. Als preferentie de inzet is van een onderzoekende bewerking, dan is de 

onderlinge wisselwerking, waarin die preferentie is opgenomen, de grondstof in de onderzoekende 

doel werkwijze
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bewerking. Die specificatie zou er dan zo uit kunnen zien. In plaats van een vraag of een bewering is 

er een ervaring van handelingsverlegenheid. Het mogelijk voordeel van de term ‘verlegenheid’ boven 

‘doel’ of ‘functie’ is dat de term het persoonlijke of ‘preferentiële’ karakter naar voren haalt. De term 

maakt duidelijk dat er een ervaring, indruk, belang, wens of gevoel – een preferentie – aan de basis 

van het onderzoek ligt. ‘Verlegenheid’ is verwant aan Dewey’s “felt difficulty” als start van 

pragmatistisch redeneren (Dewey, 1910: 72). ‘Handelingsverlegenheid’ ligt dicht naast ‘functie’ en 

‘doel’. Handelingsverlegenheid druk ontevredenheid uit van betrokkenen bij het effect van hun 

handelen en daarmee een behoefte aan verbetering van dat handelen20. 

In plaats van een verzameling van data rond de vraag is er een verzameling van levende actoren in 

hun onderlinge wisselwerking rond het lastige vraagstuk.  

Deze studie stelt niet dat met deze twee termen – handelingsverlegenheid en onderlinge 

wisselwerking – de definitieve of de beste invulling van een alternatieve specificatie is gevonden, maar 

wel dat deze termen een verdedigbare basis vormen om met een alternatieve specificatie te gaan 

experimenteren in het masteronderwijs. 

 

De twee eenheden uit de grondredenering zijn dan ‘handelingsverlegenheid’ en ‘onderlinge 

wisselwerking’. De handelingsverlegenheid wordt afgebeeld op de onderlinge wisselwerking van de 

verzamelde levende actoren en die onderlinge wisselwerking wordt zo bewerkt dat de handelings-

verlegenheid is afgenomen.  

 

 

 

 

Sluiting is bereikt wanneer er een onderlinge wisselwerking is ontstaan waarin de 

handelingsverlegenheid precies passend is opgelost. Precies passen wil hier zeggen dat de verbeterde 

onderlinge wisselwerking de handelingsverlegenheid heeft verminderd ten gunste van alle 

 
20 Er zijn overigens ook andere suggesties voor termen voor een ‘subjectief’ aangrijpingspunt voor onderzoek. 
Blomme (2014: 337) stelt “equivocality”, dubbelzinnigheid, voor bij de “preservation of one’s own interests.”. 
Equivocality is een kenmerk van een situatie waarin een actor een overvloed aan handelingsalternatieven heeft 
waaruit een enkele gekozen kan worden. Blomme stelt dat in het proces waarin een actor betekenis geeft aan 
een situatie het streven naar een ondubbelzinnige interpretatie de drijvende kracht is. Die suggestie wordt hier 
niet overgenomen, omdat het proces van betekenisgeving hier niet centraal staat. Niet zozeer een ‘drive’ tot 
ondubbelzinnigheid wordt verondersteld maar een ‘drive’ tot oplossing of vermindering van een verlegenheid. 
 

handelings-
verlegenheid

onderlinge 
wisselwerking
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betrokkenen (er zijn geen betrokkenen die buiten de verbetering vallen) en voor tenminste enige tijd 

(niet beperkt tot een specifieke periode of afhankelijk van specifieke voorwaarden: er zijn geen 

periodes of relevante situaties die buiten de verbetering vallen). Nog anders gezegd: sluiting is bereikt 

wanneer de handelingsverlegenheid ten gunste van een ieder is afgenomen voor tenminste enige tijd. 

 

Evenals bij de perceptualistische specificatie van closure under mapping is er bij deze specificatie voor 

actoronderzoek ook de voorwaardelijke eis van uitsluiten van ‘ulterior motives’. Die eis betreft, zoals 

gezegd, bij die perceptualistische specificatie het uitsluiten van externe motieven op het formuleren 

van de onderzoeksvraag, op het verzamelen en bewerken van waarnemingen. Dat formuleren, 

verzamelen en bewerken staat in de perceptualistische specificatie op eigen benen, dat wil zeggen is 

op niks anders gebaseerd dan op het waarnemen en bewerken. Het waarnemen is zo objectief en 

onafhankelijk mogelijk en het bewerken volgt een logische werkwijze. Zo is de voorwaardelijke eis bij 

de specificatie in actoronderzoek, het uitsluiten van ulterior motives op het formuleren van de 

handelingsverlegenheid, op het verzamelen van actoren en op de bewerking van onderlinge 

wisselwerking van die actoren. Dat formuleren, verzamelen en bewerken staat op eigen benen en is 

op niks anders gebaseerd dan op die formulering, verzameling en bewerking zelf. Er kunnen van 

tevoren geen eisen worden gesteld aan hoe het vraagstuk genoemd wordt, wie deelneemt en hoe de 

betrokkenen hun onderlinge wisselwerking bewerken.  

 

Bij gangbaar wetenschappelijke onderzoek is het resultaat een versterkte, collectief acceptabele 

waarneming van het object. Die versterkte waarneming wordt kennis genoemd. Bij actoronderzoek is 

het resultaat een versterkte onderlinge wisselwerking (verbeterde praktijk), inclusief 

handelingskennis over hoe tot een versterkte onderlinge wisselwerking te komen. 

De perceptualistische onderzoeksaanpak en de actoronderzoeksaanpak zijn beide specificaties van 

dezelfde grondredenering – closure under mapping –  en kunnen daarom als elkaars equivalent 

worden beschouwd in de betekenis van behorend tot dezelfde categorie of klasse21. Actoronderzoek 

is fundamenteel afwijkend van perceptualistisch onderzoek – want gebaseerd op een niet-

perceptualistisch uitgangspunt – maar kan tegelijkertijd, vanwege die equivalentie, ook als 

wetenschappelijk onderzoek worden beschouwd.  

 

 
21 De term ‘equivalent’ is hier gebruikt om de specificatie van closure under mapping in actoronderzoek 
nadrukkelijk te onderscheiden van de gedachte dat het een ‘analogie’ is. Actoronderzoek is geen analogie van 
gangbaar wetenschappelijk onderzoek maar is er equivalent aan. Kort door de bocht zou equivalentie benoemd 
kunnen worden als ‘het lijkt niet op elkaar, maar is toch hetzelfde’, terwijl analogie getypeerd kan worden als 
‘het lijkt op elkaar, maar is toch niet hetzelfde’.  
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7.2.6. Instructies 

De voorgestelde specificatie tot actoronderzoek kan als volgt worden vertaald in vijf instructies:  

1. Claim: Formuleer een niet-specifieke handelingsverlegenheid. ‘Niet-specifiek’ wordt 

hieronder toegelicht. 

2. Set: Bevorder dat actoren (minimaal twee) zich rond deze verlegenheid verzamelen: 

onderzoeksgroep.  

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

wisselwerking van bij het vraagstuk betrokken actoren en bevorder dat de actoren hun eigen 

bijdrage aan de onderlinge wisselwerking zien als hulpbron voor het afnemen van de 

handelingsverlegenheid van zichzelf en anderen. Bevorder dat de betrokkenen bepalen via 

welke bijdragen aan de onderlinge wisselwerking men samenwerkt om de 

handelingsverlegenheid te verminderen.   

4. Closure: Bewerk de onderlinge wisselwerking al experimenterend op zo’n manier dat de 

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

bewerking worden de handelingsverlegenheid en de onderlinge wisselwerking met elkaar 

verbonden. Als in die verbinding de handelingsverlegenheid afneemt (voor een ieder en voor 

enige tijd) dan is die verbinding van een hoge kwaliteit. 

5. Sluit bij de voorgaande instructies ulterior motives uit. 

 

Toelichting 

Eerste instructie: Formuleer een niet-specifieke handelingsverlegenheid. Handelingsverlegenheid 

over een onderwerp behelst een situatie, waarin actoren ontevreden zijn over het effect van hun 

handelen rond een vraagstuk, onzeker zijn over wat eigenlijk het vraagstuk is, welke richting het met 

dat vraagstuk op moet en hoe daar te komen. .De inhoud en de intensiteit van de 

handelingsverlegenheid is bij de betrokkenen uiteenlopend. Het gaat over een situatie waarin mensen 

over zichzelf zeggen dat ze handelingsverlegen zijn. Handelingsverlegenheid drukt het ‘levende’ 

karakter van het handelen uit. Handelingsverlegenheid is emergent en integraal. Emergent wil zeggen 

dat handelingsverlegenheid ontstaat in en uit wisselwerking tussen bij een vraagstuk betrokkenen in 

een specifieke context. Handelingsverlegenheid is relationeel en in ontwikkeling. Integraal wil zeggen 

dat handelingsverlegenheid naast kennis en inzicht ook voorkeuren om een bepaalde richting op te 

bewegen, emotie (positieve of negatieve gevoelens bij een bepaalde richting), cognitie (achterliggend 

referentiekader) en machtsstreven omvat.  

Toegepast bij de eerste instructie – formulering van een niet-specifieke handelingsverlegenheid – 

betekent de voorwaarde dat externe motieven moeten worden uitgesloten bij die formulering. Omdat 
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handelingsverlegenheid per definitie ‘biased’ is – dus emotioneel is, voorkeuren, opvattingen en 

machtsaspiraties bevat – kan uitsluiten van externe motieven hier niet ‘uitsluiten van bias’ betekenen 

in de zin dat de individuele betrokkene de eigen emoties, opvattingen enzovoort probeert te 

minimaliseren. Omdat de voorwaarde wel van toepassing is moeten ook bij deze  instructie externe 

motieven worden uitgesloten en ontstaat er dus opnieuw ‘bias’. Maar nu in een andere betekenis. En 

wel als motieven die van te voren en van buiten het proces van formuleren van 

handelingsverlegenheid beïnvloeden. Specifieke definities, verklaringen, oplossingen, voorkeuren, 

emoties en machtsverhoudingen over en voor de handelingsverlegenheid moeten worden 

buitengesloten, dat wil zeggen als vooraf gegeven. Iedere betrokkenen heeft (meer of minder diffuse) 

opvattingen, emoties, voorkeuren en belangen. Uitsluiting van externe motieven op de formulering 

van de handelingsverlegenheid wil hier zeggen dat geen van deze opvattingen, emoties, belangen van 

te voren als geldig kan worden gezien. Ook de mate van explicitering en intensiteit doet niet ter zake. 

Een handelingsverlegenheid die met veel argumenten, met grote emotionele intensiteit en sociale 

druk verwoord wordt, is niet geldiger dan een licht, diffuus en vrijblijvend gevoel van 

handelingsverlegenheid. Uiteraard  staan die definities enzovoort wél in het onderzoek ter discussie, 

worden emoties in het onderzoek gedeeld, sociale druk en tegendruk uitgeoefend en belangen 

nagestreefd. Maar geen van de betrokkenen kan eisen dat haar of zijn formulering of ervaring het 

uitgangspunt van het onderzoek is.  

Dit uitsluiten van ulterior motives betreft ook eventuele impliciete aannames die in de formulering 

besloten liggen. Ook die aannames moeten, wanneer ze worden herkend, zoveel als mogelijk worden 

gemeden. Om dit uit te drukken wordt de term niet-specifieke handelingsverlegenheid gebruikt. Een 

specifieke formulering zou bijvoorbeeld de termen ‘vergroten van ouderbetrokkenheid’ kunnen 

bevatten. Deze termen plaatsen de relatie tussen ouders van jeugdigen en hulpverleners of 

leerkrachten in een institutioneel en tegelijk diskwalificerend licht. Institutioneel, omdat het de 

hulpverleningsinstelling of de school is die de relatie met de ouders op een bepaalde manier wil 

vormgeven en tegelijkertijd aanneemt dat ouders die vorm ook vanzelfsprekend vinden. 

Diskwalificerend omdat de term ‘ouderbetrokkenheid’ de associatie kan oproepen dat ouders te 

weinig betrokken zijn bij de behandeling of de schoolloopbaan van hun kind. Niet-specifiek of minder 

specifiek is een formulering als ‘verbeteren van de relatie met ouders’. Een handelingsverlegenheid 

over die relatie impliceert wel de wens tot een verbetering. 

 

Tweede instructie: Bevorder dat actoren (minimaal twee) zich rond deze verlegenheid verzamelen: de 

onderzoeksgroep. De tweede  instructie, ‘set’, is als volgt uitgewerkt. De onderzoeker verzamelt geen 

data als (rapporten van) waarnemingen, maar verzamelt levende actoren. De onderzoeker bevordert 
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dat mensen bij elkaar komen onder de noemer van de handelingsverlegenheid. Ook hier is de 

voorwaarde van kracht dat externe motieven bij het verzamelen moeten worden uitgesloten. Actoren 

die zich onder de noemer van de handelingsverlegenheid verzamelen, kunnen voor deelname allerlei 

verschillende motieven hebben. Alle motieven zijn akkoord. De onderzoeker en andere deelnemers 

kunnen geen voorwaarden voor deelname  opvoeren. Tijdens het onderzoek kan verschil in motief aan 

de orde komen en in het proces eventueel wijzigen, maar vooraf kunnen geen eisen worden gesteld.  

 

Derde  instructie: Bevorder dat de actoren zien dat de verlegenheid betrekking heeft op de onderlinge 

wisselwerking van bij het vraagstuk betrokken actoren en bevorder dat de actoren hun eigen bijdrage 

aan de onderlinge wisselwerking zien als hulpbron voor het afnemen van de handelingsverlegenheid 

van zichzelf en anderen. En bevorder dat de betrokkenen bepalen via welke bijdragen aan de 

onderlinge wisselwerking men samenwerkt om die verlegenheid te verminderen.  Met deze invulling 

bevordert de onderzoeker dat de betrokkenen de onderlinge wisselwerking zien als beïnvloeding van 

en als ondersteuning bij het verminderen van de individuele handelingsverlegenheid. De onderzoeker 

bevordert eveneens dat de betrokkenen bepalen via welke bijdragen zij met de onderlinge 

wisselwerking experimenteren, zodat de handelingsverlegenheid kan afnemen.  Om die bijdrage te 

bepalen kunnen de betrokkenen gebruik maken van handelingskennis die door anderen is verworven.  

Ook hier geldt de voorwaarde dat alle motieven die van buiten af en van te voren opgelegd worden 

aan hoe die onderlinge wisselwerking vorm moet krijgen, behoren te worden buitengesloten.  

 

Vierde instructie: Bewerk de onderlinge wisselwerking al experimenterend op zo’n manier dat de 

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

onderlinge wisselwerking modificeren de betrokkenen hun bijdragen zodanig dat de effectiviteit en 

efficiëntie van hun bijdragen toeneemt en ongewenste effecten worden uitgesloten. Sluiting krijgt een 

andere invulling dan bij kennisgenererend datagebaseerd onderzoek. Bij datagebaseerd onderzoek 

betekent sluiting dat er geen huidige en toekomstige data, die in de verzameling horen (bijvoorbeeld 

observaties van zwanen), buiten de verzameling van de bewering staan (bijvoorbeeld zwart zijn in 

plaats van wit). Bij actoronderzoek is sluiting bereikt wanneer er geen onderlinge wisselwerkingen die 

bij de handelingsverlegenheid horen (bijvoorbeeld hoe ouders met hun kinderen omgaan die op 

school externaliserend gedrag vertonen), buiten de verbeterde onderlinge wisselwerking staan 

(bijvoorbeeld hoe leerkrachten met leerlingen met probleemgedrag omgaan). En sluiting betekent dat 

ook toekomstige wisselwerkingen niet buiten de verbeterde onderlinge wisselwerking staan.  

Anders gezegd betekent sluiting van actoronderzoek dat alle betrokkenen (ook ‘externe’, buiten de 

groep die zich heeft verzameld staande betrokkenen) bij de verbetering zijn betrokken of zich er 
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tenminste niet tegen verzetten. Sluiting betekent dat de verbeterde onderlinge wisselwerking 

tenminste enige tijd en op eigen benen kan staan; de verbeterde wisselwerking is anti-fragiel. Sluiting 

betekent bij datagebaseerd onderzoek dat een voor nu en straks geldige demarcatie is bereikt en bij 

actoronderzoek betekent sluiting dat een voor nu en straks werkende insluiting is bereikt. 

  

Vijfde instructie: Sluit bij de voorgaande instructies ulterior motives uit. In de toelichting bij de 

voorgaande instructies is telkens vermeld hoe de toepassing van deze voorwaarde bij de instructie 

uitwerkt. Maar er is nog een aspect aan de voorwaarde om ulterior motives uit te sluiten. Om dat 

aspect te bespreken komt eerst aan de orde hoe de voorwaarde in datagebaseerd onderzoek uitwerkt. 

In datagebaseerd kennisgenererend onderzoek betreft de voorwaarde het uitsluiten van ulterior 

motives bij het data verwerken en kennis genereren. De onderzoeker wordt gevraagd een zo 

onafhankelijk en objectief mogelijk waarnemingsperspectief in te nemen. Dat waarnemersperspectief 

vraagt bij de bepaling van het onderzoeksonderwerp om een zo precies mogelijke afbakening. Deze 

afbakeningseis – zo precies mogelijk – houdt nog iets anders in, namelijk dat die afbakening plaats 

vindt vanuit een positie buiten datgene wat wordt afgebakend. De afbakening van de verzameling, de 

definiëring, is predicatief (Rosen, 2000). Predicatief wil zeggen dat de definitie niet binnen het te 

definiëren object kan plaatsvinden. Een impredicatieve definitie is “one in which the object being 

defined participates in its own definition” (Kercel, Brown-VanHoozer & VanHoozer, 2002: 32). Die 

definitie van binnenuit kan leiden tot cirkelredeneringen of paradoxen. Een klassiek voorbeeld van 

een impredicatieve definitie is de uitspraak ‘“alle Kretenzers liegen” zegt een Kretenzer’. De Kretenzer 

maakt deel uit van de verzameling waar hij een uitspraak over doet. En dat deel uitmaken leidt tot een 

paradoxale uitspraak en moet daarom verworpen worden. Een voorbeeld van een predicatieve 

afbakening van een object is diagnostiek. Wil een orthopedagoog een goede diagnose vaststellen, dan 

kan die diagnose niet zijn dat het kind heeft wat het zelf zegt te hebben. Uitspraken van kinderen 

beïnvloeden uiteraard de diagnose, maar als door de orthopedagoog te interpreteren data binnen een 

specifiek conceptueel kader. Dat conceptueel kader staat buiten de uitspraken van het kind en gaat 

aan die uitspraken vooraf. Die uitspraken zijn geen input om dat conceptuele kader op dat moment 

vast te stellen of ook maar te beïnvloeden.  

Vanuit het perspectief van actoronderzoek krijgt de voorwaarde een andere betekenis. Het betekent 

in die vorm van onderzoek het uitsluiten van externe motieven bij het bewerken van de onderlinge 

wisselwerking van de handelende actoren. In het proces van formuleren van de 

handelingsverlegenheid worden ulterior motives uitgesloten en in het proces van verzamelen van 

handelingsverlegen actoren worden ulterior motives ook uitgesloten. De consequentie van deze 

invulling van de voorwaarde is dat definities juist impredicatief van karakter worden. Wat de 
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handelingsverlegenheid is kan niet van te voren en van buiten af worden vastgesteld. De definitie of 

bepaling komt tot stand van binnenuit, vanuit de verzamelde actoren. De handelingsverlegenheid is 

wat de handelingsverlegenen bepalen dat het is. En de handelingsverlegenen beïnvloeden via welke 

onderlinge wisselwerking die bepaling tot stand komt. De kwaliteit van die bepaling is hoog wanneer 

in die bepaling ieders individuele motief wordt recht gedaan. Vanuit een complexiteitsinvalshoek zijn 

‘impredicatieve’ of evolutionaire processen de normale en acceptabele gang van zaken in de levende 

natuur en in de sociale werkelijkheid.  

 

7.2.7. Opbrengst  

De opbrengsten van actoronderzoek zijn een verbeterde praktijk en handelingskennis over hoe tot die 

verbetering te komen. De verbetering van de praktijk is van een hoog niveau, wanneer alle 

betrokkenen zich aansluiten bij de route naar de verbetering en instemmen met de verbetering – of 

zich daar tenminste niet tegen verzetten – en wanneer de verbetering antifragiel is (Taleb, 2012; Van 

der Steen, 2016). Handelingskennis geeft  aan hoe te handelen, dat wil zeggen hoe te kunnen bijdragen 

aan een beïnvloeding van de onderlinge wisselwerking om verbetering te kunnen bewerkstelligen. 

Deze beïnvloeding voorspelt de verbetering niet maar opent de mogelijkheid voor verbetering. De 

beïnvloeding kan, in een meer alledaagse formulering, van een hoog niveau genoemd worden 

wanneer het natuurlijk of vanzelfsprekend aanvoelt, wanneer iedere betrokkene het als een win-win 

situatie ervaart, wanneer het ontwikkeling bevordert en wanneer het voor een ieder de mogelijkheid 

van non-compliance bevat. 

  

Handelingskennis bestaat uit interactieregels. Interactieregels geven aan hoe in de onderlinge 

wisselwerking te reageren op anderen, zodanig dat er ruimte ontstaat om ieders doelstelling te 

realiseren of te wijzigen zonder dat de doelstellingen van de anderen worden belemmerd. 

Interactieregels kunnen gevonden bij onder andere appreciative inquiry en humble inquiry 

(Cooperrider & Srivasta, 1987; Schein, 2013; Zandee & Vermaak, 2012). Deze ‘inquiries’ suggereren 

om samenwerking te bevorderen via een waarderende en/of bescheiden opstelling. De kern van de 

waarderende opstelling bestaat uit ‘generativiteit’. Waarderen vraagt om het waarderen van wat er 

is zoals het is en om het zoeken naar datgene wat in het bestaande groei kan bevorderen. Appreciative 

inquiry biedt voor dat zoekproces een fasering aan22. De kern van een bescheiden opstelling bestaat 

uit de wens om iemand zich te laten openen via het stellen van vragen waar je nog geen antwoord op 

hebt en via het ontwikkelen van een relatie gebaseerd op nieuwsgierigheid en interesse in de ander 

(Schein, 2013: 21). 

 
22 Choose an appreciative topic, discover, dream, design and deliver or deploy. 
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7.3. Conclusie 

Voldoet actoronderzoek zoals hier omschreven aan de gezochte kenmerken? Maakt het kans om in 

de dagelijkse beroepspraktijk impact te hebben op het lastige vraagstuk? Is het wetenschappelijk? Is 

‘preferentie’ de grondstof?  

Actoronderzoek grijpt in op de onderlinge wisselwerking, waarin het lastige vraagstuk ontstaat en ziet 

de onderzoeker als betrokkene bij het vraagstuk. 

Actoronderzoek is van een hoge kwaliteit wanneer betrokkenen die handelingsverlegenheid ervaren 

bij een vraagstuk, zich verzamelen rond deze handelingsverlegenheid met het doel die 

handelingsverlegenheid te verminderen en vervolgens hun individuele bijdragen zodanig 

experimenterend op elkaar afstemmen dat ieders individuele handelingsverlegenheid afneemt, 

oplossingen worden gevonden die de betrokkenen insluiten, die zelfsturend en antifragiel zijn en de 

instemming hebben van alle bij het onderwerp betrokkenen (of waartegen betrokkenen zich 

tenminste niet verzetten). Er is sprake van wetenschappelijk onderzoek omdat het actoronderzoek 

zich baseert op dezelfde grondredenering als gangbaar, datagebaseerd en kennisgenererend, 

onderzoek, namelijk closure under mapping.  

Er is geen waarnemersperspectief. Uiteraard nemen actoren in hun onderlinge wisselwerking waar, 

naast het uitdrukken van emoties, preferenties, opvattingen en machtsaspiraties. Maar anders dan bij 

het onderzoek vanuit een waarnemingsperspectief, wordt het waarnemen niet losgemaakt van de 

andere aspecten, die in dat losmakingsproces de status van ‘bias’ krijgen.  

Wordt het onderzoeken en veranderen nog onderscheiden en in activiteiten gescheiden? In 

actoronderzoek niet meer. De handelingsverlegen betrokkenen veranderen, dat wil zeggen 

ontwikkelen een anders-gereguleerde onderlinge wisselwerking, en doen dat onderzoekend op een 

hoog niveau, dat wil zeggen via de toepassing van de grondredenering.  

 

 Datagebaseerd onderzoek Actoronderzoek 

Formulering Formuleer een afgebakende 

onderzoeksvraag 

Formuleer een niet-specifieke 

handelingsverlegenheid 

Verzameling Verzamel data Verzamel onderling wisselwerkende 

betrokkenen 

Mapping Beeld de data af op de 

onderzoeksvraag 

Beeld de handelingsverlegenheid af op de 

onderlinge wisselwerking van de 

betrokkenen 

Closure Experimenteer met de data 

zodanig dat de data en de vraag 

precies op elkaar passen. 

Demarcatie 

Experimenteer met de onderlinge 

wisselwerking zodanig dat de 

handelingsverlegenheid is afgenomen voor 

alle betrokkenen voor tenminste enige tijd. 
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Inclusie 

Voorwaarde Sluit externe motieven bij het 

uitvoeren van de pijlers uit 

Sluit externe motieven bij het uitvoeren van 

de pijlers uit 

Grondstof (Rapporten van) observaties Onderlinge wisselwerking 

Opbrengst Kennis 

 

Een verbeterde praktijk 

Handelingskennis 

 

Tabel 7.1. De specificaties van de grondredenering van datagebaseerd onderzoek en actoronderzoek 

vergeleken. 

 

Zijn de doelen en preferenties van de betrokkenen in het onderzoek opgenomen? Dat is het geval. In 

het reguleren van de onderlinge wisselwerking zijn – wanneer een hoog niveau is bereikt – de 

voorkeuren, emoties, aspiraties enzovoort van alle betrokken gewijzigd in een richting die door die 

betrokkenen als beter is ervaren voor tenminste enige tijd. De grondstof van het onderzoek is de 

onderlinge wisselwerking van betrokkenen bij het vraagstuk. In die onderlinge wisselwerking vormen 

zich preferenties, dus preferenties zijn in het onderzoek opgenomen anders dan als object. En de 

opbrengst van het onderzoek bestaat uit een verbeterde praktijk en uit handelingskennis, dat wil 

zeggen uit interactieregels hoe een onderlinge wisselwerking  systematisch te verbeteren. 

 

Is deze invulling van actoronderzoek geschikt als basis voor insiders research? Dat lijkt, in aanzet, het 

geval. Deze invulling van wetenschappelijk onderzoek structureert het handelen van de 

beroepsbeoefenaar die een complex vraagstuk ervaart op een manier die enerzijds dicht aanzit tegen 

de dagelijkse beroepsuitoefening (zoeken naar actoren met veranderenergie en het experimenteren 

met nieuwe praktijken), maar anderzijds specifieke kwaliteitseisen stelt (sluiting en uitsluiten van 

ulterior motives). Actoronderzoek van dit type lijkt een passend uitgangspunt te bieden voor het 

onderzoekend aanpakken van lastige vraagstukken in het dagelijks werk van professionals in het 

sociale domein.  
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8. De test 
 

8.1. Inleiding  

Reconstructief ontwikkelingsonderzoek bevat de fase van het empirisch toetsen (pag. 18). In deze fase 

wordt het concept aan een test onderworpen. In deze studie bestaat de test uit het bespreken van 

ervaringen die studenten van de masteropleiding Pedagogiek hebben opgedaan met de toepassing 

van het concept van actoronderzoek in hun werk. Via de test wordt het concept verder ontwikkeld.  

Dit hoofdstuk  verantwoordt en bespreekt de test. Eerst volgt een korte typering van het concept van 

actoronderzoek en van het onderwijs waarin het concept aan studenten is aangeboden. Daarna 

komen de vraagstelling, de opzet  en de resultaten van de test aan de orde.  

 

8.2. Actoronderzoek zoals aangeboden in het onderwijs  

De masteropleiding Pedagogiek van de Hogeschool Inholland is een tweejarige deeltijdopleiding. Het 

onderwijs vindt op de donderdagavond plaats van 18.00 tot 22.00 uur. Studenten worden tot de 

opleiding toegelaten wanneer ze aan twee voorwaarden voldoen: het uitoefenen van een functie op 

een school of in een pedagogische hulpverleningsinstelling en in het bezit zijn van een afgeronde 

pedagogische en/of educatieve opleiding op hbo-niveau.  

In het eerste jaar maken de studenten kennis met het complexiteitsperspectief, zoals dat in hoofdstuk 

2 is uiteengezet en in het tweede jaar met het concept van actoronderzoek voor insider research, zoals 

dat in hoofdstuk 7 is toegelicht. In dat tweede jaar voeren de studenten een actoronderzoek uit naar 

een lastig vraagstuk in de eigen werksituatie. De studenten ronden het onderzoek af met schrijven 

van een onderzoeksverslag in de vorm van een masterthese. 

Hoorcolleges (ongeveer 14) ondersteund door powerpoints, werkgroep bijeenkomsten door het hele 

studiejaar heen plus studiemateriaal, artikelen en boeken, ondersteunen de studenten bij het toe-

eigenen van het concept van actoronderzoek. Zie voor een overzicht van het studiemateriaal bijlage 

2. De studenten trekken voor het feitelijke actoronderzoek, los van voorbereiding en literatuurstudie, 

ongeveer een half jaar uit. Het actoronderzoek van de masterstudent wordt daarnaast ondersteund 

door onderwijsonderdelen over intervisie en (team)coaching. 
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Richtlijnen 

In de periode 2016-2018 hebben de studenten in het onderwijs de volgende richtlijnen ontvangen 

over het uitvoeren van een actoronderzoek23. Het concept van actoronderzoek dat aan de test is 

onderworpen, is vastgelegd in deze richtlijnen. 

1. Behandel het lastige vraagstuk als complex in plaats van als gecompliceerd: 

a. Beschouw het lastige vraagstuk als een emergentie uit het alledaagse handelen van 

alle bij het vraagstuk betrokkenen. 

b. Behandel het proces in de onderzoeksgroep als microkosmos. Verwelkom ‘gedoe’.  

c. Ga na of er een destructief parallelproces speelt en zo ja probeer dat te benutten. 

d. Problematiseer lineair causaal en reïficerend taalgebruik. 

2. Behandel wetenschappelijk onderzoek als het zoeken naar closure under mapping. Pas de vijf 

instructies van actoronderzoek toe: 

a. Claim: Formuleer een niet-specifieke handelingsverlegenheid.  

b. Set: Bevorder dat actoren (minimaal twee) zich rond deze handelingsverlegenheid 

verzamelen: de onderzoeksgroep.  

c. Mapping:  

-  Bevorder dat de actoren zien dat de verlegenheid betrekking heeft op de 

onderlinge wisselwerking van bij het vraagstuk betrokken actoren.  

- Bevorder dat de actoren hun eigen bijdrage aan de onderlinge wisselwerking 

zien als hulpbron voor het afnemen van de handelingsverlegenheid van 

zichzelf en anderen. 

- Bevorder dat de betrokkenen bepalen via welke bijdragen aan de onderlinge 

wisselwerking men samenwerkt in de richting van het verminderen van die 

verlegenheid. Draag voor die bijdrage desgewenst een hulpmiddel aan. Denk 

bijvoorbeeld aan aanwijzingen vanuit appreciative inquiry of humble inquiry 

(zie hoofdstuk 7.2.). Draag zo mogelijk eigen kennis en expertise aan. 

d. Closure: Bewerk de onderlinge wisselwerking al experimenterend, zodanig dat de 

handelingsverlegenheid van alle betrokkenen voor tenminste enige tijd is afgenomen. 

Als die afname tot stand komt noemen we die bewerking van een hoge kwaliteit. 

e. Sluit bij de voorgaande instructies ulterior motives uit. 

3. Zoek naar de kennis die het actoronderzoek heeft opgeleverd in de vorm van interactieregels. 

 
23 In het onderwijs werd in die periode de term ‘handelingsonderzoek’ gebruikt. 
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4. Nadere richtlijnen over verslaglegging en rol onderzoeker. 

Voor de verslaglegging staan nadere richtlijnen aan de studenten genoemd in bijlage 1. Deze 

richtlijnen zijn gebaseerd op de suggestie van Coghlan en Brannick (2014) om het verslag te 

baseren op de drie vragen ‘wat heeft er plaatsgevonden’, ‘welke betekenis kan worden 

toegekend aan wat er heeft plaatsgevonden?’ en ‘wat heeft een ander daaraan’?  

 

8.3. De vraagstelling in de test 

Het doel van de test was na te gaan hoe de ervaringen van masterstudenten bij kunnen dragen aan 

de verdere ontwikkeling van het concept. Dit doel leidde tot  de volgende vragen:  

- Hoe heeft het concept ‘actoronderzoek’ zich in het gebruik door de masterstudenten gedragen? 

Is het concept in het gebruik in moeilijkheden geraakt? En zo ja, op welke punten?  

- Kunnen die moeilijkheden goed binnen het kader van het concept worden opgelost door 

verduidelijking, bijstelling of verdieping? 

- Als die moeilijkheden niet binnen het concept kunnen worden opgelost, welke vernieuwing van 

het concept als geheel is dan nodig en mogelijk?  

 

Er is sprake van moeilijkheden wanneer de studenten (onderdelen van) de richtlijnen negeren of 

anders – niet passend binnen het concept zoals het is aangereikt – interpreteren. De term 

‘moeilijkheden’ slaat op het concept en niet op de ervaringen van de studenten met de voortgang van 

hun onderzoek. Het concept kan in moeilijkheden verkeren – bijvoorbeeld doordat een andere 

redenering dan actoronderzoek zoals ‘projectmatig werken’ de overhand krijgt – terwijl de student 

geen moeilijkheden in de voortgang ervaart. En omgekeerd kan de student ernstige moeilijkheden in 

het proces ervaren – bijvoorbeeld doordat er veel gedoe ontstaat – terwijl die moeilijkheden goed 

binnen het concept passen.  

De keuze voor de focus op moeilijkheden berustte op twee aannames. De eerste was dat vooral 

moeilijkheden de mogelijkheid bieden om het concept verder te helpen. In de moeilijkheden worden 

zwaktes in de instructies en richtlijnen van het concept zichtbaar. Die zwaktes bieden 

aangrijpingspunten voor verbetering, terwijl een vlekkeloos verloop geen zwaktes laat zien, zonder de 

zekerheid te geven dat er geen zwaktes zijn. Een analogie met falsificatie en verificatie is hier mogelijk 

(Van Helder, De Proost, & De Zeeuw, 2020). Een falsificatie weerlegt een hypothese definitief, terwijl 

een verificatie een hypothese alleen voorlopig bevestigd. Moeilijkheden in het gebruik van het 

concept kunnen gezien worden als een falsificatie van (onderdelen van) het concept. Wanneer de 

falsificatie het concept niet meteen in z’n geheel afwijst dan brengt de falsificatie de ontwikkeling van 

het concept verder. Falsificatie dwing tot aanpassingen of vernieuwingen van het concept. Een 
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vlekkeloos verloop kan als verificatie gezien worden, maar voor alleen die situatie en zonder 

aanwijzingen te geven hoe het concept verder verstevigd kan worden.  

De tweede aanname was  dat de moeilijkheden die in de test zichtbaar zouden worden, terugslaan op 

het concept van dat moment en geen uiting zijn van didactische tekortkomingen in het onderwijs. De 

aanname was dat wanneer de studenten een richtlijn niet hebben overgenomen of uitgevoerd dat 

dan de richtlijn zelf te onduidelijk, te abstract of te weinig uitgewerkt is. Om de moeilijkheden op te 

lossen moet dan worden nagegaan of de richtlijnen verbeterd kunnen worden via niet-principiële 

wijzigingen. Dat wil zeggen zonder de uitspraak in gevaar te brengen dat er sprake is van een vorm 

van wetenschappelijk onderzoek. 

Het kan natuurlijk ook  voorkomen dat een student de richtlijn niet heeft overgenomen, omdat de 

student de richtlijn onvoldoende heeft begrepen vanwege een gebrekkige didactiek van de docenten 

of omdat de student de inhoud van het onderwijs zich beperkt heeft toegeëigend, of de richtlijn niet 

heeft willen overnemen om welke reden dan ook. De test zocht naar mogelijkheden om deze laatste 

oorzaken voor moeilijkheden uit te sluiten. 

 

8.4. De opzet van de test 

De mastertheses als materiaal 

De test is uitgevoerd met de mastertheses van de studenten als materiaal. Deze keuze is gebaseerd 

op de volgende overwegingen.  

De test onderzoekt het concept van actoronderzoek in het gebruik door de masterstudenten. De 

masterstudenten zijn insider researchers. De studenten lopen in hun beroepspraktijk tegen lastige 

vraagstukken aan, waarover zij en hun collega’s handelingsverlegenheid ervaren. De masterstudenten 

hebben een poging gedaan om het lastige vraagstuk op te lossen door te experimenteren met een 

onderzoeksconcept dat zij hebben meegekregen van het team dat het concept ontwikkelt en dat de 

studenten in die ontwikkeling betrekt. Die experimenten van de masterstudenten kunnen 

dientengevolge als materiaal voor de test gebruikt worden.  

Het onderwerp van deze studie is conceptontwikkeling op het niveau van de instructies en 

grondredenering achter de instructies en (nog) niet op het niveau van instrumenten of precieze 

effecten. In de mastertheses is de werking van de instructies en grondredenering zichtbaar. De 

masterthese is een verwoording van hoe de student zich die heeft toegeëigend en hoe die 

grondredenering  en instructies de blik van de student op de gebeurtenissen en diens beleving ervan 

hebben gestuurd. De masterstudent is in die verwoording systematisch te werk gegaan door het 

format van een masterthese te gebruiken en in gesprek met de docenten en medestudenten haar 

verwoording aan te scherpen. De masterthese is als zodanig een bijdrage aan het proces van 
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conceptontwikkeling, juist op het niveau van de grondredenering en instructies en daarmee is de 

these aantrekkelijk om in de conceptontwikkeling te betrekken. 

Een bezwaar tegen deze aanpak zou kunnen zijn dat in de mastertheses alleen de ‘espoused theory’ 

van de insider researcher naar voren komt en niet de ‘theory-in-use’ zoals die uit het gedrag van de 

insider researcher blijkt (Argyris, Putnam, & McLain Smith, 1985). Tegen dat bezwaar kan worden 

ingebracht dat in deze fase van de conceptontwikkeling  die espoused theory voldoende is. De test is 

gericht op hoe het concept van actoronderzoek heeft gewerkt in de hoofden van de studenten. De 

test vraagt naar de expliciete theoretische reflectie van de masterstudent op het concept.  

Een volgend bezwaar tegen het gebruik van mastertheses zou kunnen zijn dat het een 

opleidingsdocument is op basis waarvan de student een masterdiploma kan behalen. De student kan 

in de verleiding komen om bijvoorbeeld het verloop van het experiment succesvoller voor te stellen 

dan in feite het geval was, om de kans op een voldoende groter te maken. Deze ‘diploma-bias’ komt 

verderop aan de orde. 

 

 Werkwijze van de test 

Selectie. 

Uit circa 30 mastertheses van studenten uit de twee cohorten (2016-2017 en 2017-2018) zijn er 15 

geselecteerd. Er is allereerst nagegaan of de student inderdaad gewerkt heeft met de richtlijnen uit 

het actoronderzoek. Twee eindverslagen vielen af, omdat de kern van het onderzoek bestond uit een 

datagebaseerd onderzoek. In alle overige theses lieten de studenten in hun onderzoeksontwerp zien 

voldoende greep op het concept en de richtlijnen te hebben. Daarmee is voorkomen dat eventuele 

moeilijkheden in de uitvoering van het actoronderzoek veroorzaakt waren door het niet begrijpen of 

niet willen uitvoeren van de aangeboden richtlijnen. Uit de overgebleven 28 theses zijn er willekeurig 

15 geselecteerd. Van deze 15 mastertheses zijn samenvattingen geschreven. Zie bijlage 3. 

 

Documentenanalyse 

Op de geselecteerde mastertheses is een documentanalyse uitgevoerd om een antwoord te vinden 

op de geformuleerde  vraag  welke verbeteringen kunnen worden afgeleid uit de onderzoeken van de 

masterstudenten ten behoeve van het concept ‘actoronderzoek’. De beschrijvingen van de studenten 

over hun uitwerking van de richtlijnen zijn gelegd naast de formuleringen vanuit het 

onderzoeksconcept, zoals die via de richtlijnen aan hen zijn aangeboden. Bij discrepanties in betekenis 

tussen de beide formuleringen, is nagegaan naar welke zwakte in het concept die discrepantie zou 

kunnen verwijzen. Vervolgens is nagegaan of die zwakte verholpen kan worden door de instructie 

binnen het concept te verbeteren. Kon dat niet, dan is nagegaan of misschien het schrappen van de 
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instructie nodig was en of in dat geval het concept als geheel gevaar liep en er misschien een 

verandering of vernieuwing van het hele concept nodig was.  

De verslagen zijn in meerdere rondes bestudeerd. Eerst is een basisdocument gemaakt waarin de 

theses zijn samengevat met behulp van een aantal vragen (zie bijlage 4). Daarna zijn er tien 

werkdocumenten geschreven, waarin specifieke onderwerpen als hoe omgegaan is met de eis om 

ulterior motives uit te sluiten, welk gedoe is geconstateerd, welke kennisopbrengst is geformuleerd, 

enzovoort (zie bijlage 4) verwerkt zijn. Tijdens dat proces werd duidelijk waar het concept in 

moeilijkheden was. Vervolgens is een concepttekst van hoofdstuk 8 opgesteld. 

 

Raadpleging alumni 

Aan de auteurs van de verslagen, nu alumni van de opleiding, is een samenvatting van ieders these en 

de concepttekst van hoofdstuk 8 voorgelegd met een aantal vragen (zie bijlage 5). Het doel van deze 

alumni raadpleging was om bij de auteurs van de verslagen na te gaan of 

- hun verslag correct was samengevat, 

- hun verslag in de concepttekst van hoofdstuk 8 recht was gedaan,  

- de uitgevoerde test van het concept bij hen vragen opriep.  

Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om bij de alumni na te gaan of, en zo ja hoe, ze nog 

steeds gebruik maken van ‘actoronderzoek’ wanneer ze tegen lastige vraagstukken in het werk 

aanlopen en ook of ‘diploma-bias’ een rol heeft gespeeld in hun these.  

11 van de 15 auteurs hebben aan de alumni raadpleging meegedaan. Er lijkt geen relatie te zijn tussen 

het verloop van het actoronderzoek en het afzien van deelname. Zie voor een samenvatting van de 

raadpleging bijlage 5. De resultaten van de raadpleging zijn in dit hoofdstuk verwerkt. 

 

8.4. De actoronderzoeken 

De 15 masterstudenten hebben een vraagstuk voor hun onderzoek uitgekozen dat in hun eigen school 

of hulpverleningsinstelling als lastig werd ervaren. De onderwerpen staan in de onderstaande tabel 

genoemd. Daarnaast zijn in de tabel gegevens opgenomen over het aantal deelnemers aan de 

onderzoeksgroep, het aantal bijeenkomsten dat de onderzoeksgroep bij elkaar is geweest en het 

hulpmiddel dat de student heeft gebruikt om het experimenteren met een andere onderlinge 

wisselwerking op gang te brengen.  

 

Onderwerp Aantal 
deelnemers 
onderzoeks-
groep 

Aantal 
bijeenkomsten 

Hulpmiddel 
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1. Schooluitval op mbo 5 5 Oplossingsgericht werken 
2. Gedragsproblemen in 

het speciaal onderwijs 
5-3 2 

Individuele 
gesprekken 

Appreciative inquiry 

3. Positief zelfbeeld bij 
basisschoolleerlingen 

4 4 Appreciative inquiry 
Humble inquiry 

4. Effectief functioneren 
als zelfsturend team in 
onderwijshulpverlening 

5 5 Oplossingsgericht werken 

5. Samenwerking 
leerkrachten en ouders 
in het basisonderwijs 

6 5 Appreciative inquiry 

6. Voortijdig 
schoolverlaten op mbo 

6 5 Humble inquiry 

7. Jongeren met 
mogelijke 
psychiatrische 
problematiek toeleiden 
naar hulp 

6 
 
Groep 
jongeren: 4 

6 
 
4 

Humble inquiry 

8. Begeleiding van 
vrijwilligers in 
vluchtelingen werk. 

4/5 5 Appreciative inquiry 

9. Autonoom handelen 
van leerlingen met een 
verstandelijke 
beperking. 

4 5  Action research  
Appreciative inquiry 
Humble inquiry 

10. Pedagogisch klimaat in 
het speciaal 
basisonderwijs. 

7 5 Appreciative inquiry 

11. Visieontwikkeling in 
basisonderwijs. 

6 5 Appreciative inquiry 

12. Het screeningsproces 
in de toegang tot 
jeugdhulp. 

4 5 Appreciative inquiry 
Humble inquiry 

13. Ongeoorloofd verzuim 
op een ROC. 

5 5 Appreciative inquiry 

14. Professionele 
samenwerking in de 
jeugdzorg 

7 4 Appreciative inquiry 
Humble inquiry 

15. Zelfregulerend leren in 
het basisonderwijs 

9 
 
Groep 
leerlingen: 8 

3 
 
2 

Action research  
Appreciative inquiry 
Humble inquiry 

    
 

 

Tabel 8.1. Gegevens over de 15 actoronderzoeken 
 

De meeste masterstudenten werken in het onderwijs, een minderheid werkt in de jeugdhulpverlening. 

Die verhouding komt terug in de actoronderzoeken. Elf spelen zich af in het onderwijs en vier in de 



100 
 

hulpverlening. Zoals al aangegeven, zijn korte samenvattingen van deze 15 onderzoeken opgenomen 

in bijlage 3. 

 

Alle insider researchers zijn erin geslaagd om in hun onderzoek de aangereikte richtlijnen te benutten 

en het onderzoek in grote lijnen volgens de richtlijnen uit te voeren. In alle verslagen wordt aan het 

eind beschreven of sluiting is bereikt. De masterstudenten laten zien in welke mate het 

experimenteren met andere wisselwerkingen heeft geleid tot een duurzaam verbeterde 

beroepspraktijk, waarin de handelingsverlegenheid was afgenomen en of de verbetering de 

instemming verkreeg van alle betrokkenen (of dat betrokkenen zich er niet tegen verzetten).  

Uit alle verslagen blijkt dat de handelingsverlegenheid van de deelnemers aan de onderzoeksgroep is 

afgenomen. Soms is die vaststelling voorzichtig (verslag 2: 42), vaker enthousiast. In verslag 5 wordt 

vermeld dat de onderzoeksgroep in de laatste bijeenkomst “opgetogen” is en dat de deelnemers zich 

“zelfverzekerder” voelen (Verslag 5: 43). Verslag 6 laat zien dat de oorspronkelijke 

handelingsverlegenheid rond het voorkomen van voortijdig schooluitval is verschoven naar een 

andere handelingsverlegenheid: professionele samenwerking. Die andere handelingsverlegenheid is 

in de onderzoeksgroep sterk afgenomen (verslag 6: 48). In verslag 7 wordt beschreven dat de 

handelingsverlegenheid in het vraagstuk – hoe jongeren met psychische klachten door te verwijzen 

naar hulp – niet is afgenomen, maar dat de communicatie met die jongeren wel is verbeterd. En die 

communicatie vormt een belangrijk deel van dat doorverwijzen (verslag 7: 54). In verslag 10 (: 46) 

wordt geconcludeerd dat er een begin is gemaakt met het afnemen van de handelingsverlegenheid in 

een sfeer van opvallend enthousiasme en zelfsturing. In verslag 12 wordt als resultaat omschreven 

dat er draagvlak voor verandering is ontstaan (verslag 12: 48). In de verslagen 13 en 14 wordt 

benoemd dat het zoeken naar oorzaken buiten de eigen invloedsfeer in de onderzoeksgroep is 

verdwenen en dat er oog is gekomen voor het eigen aandeel, ook in het verbeteren van de situatie 

(verslag 13: 48; verslag 14: 41). In verslag 15, tenslotte, wordt aangegeven dat in de onderzoeksgroep 

een “groter gevoel van eigenaarschap” ontstond en “meer vertrouwen in de eigen handelswijze” 

(verslag 15: 62). 

Kortom, de actoronderzoekers constateren op z’n minst enige impact op de deelnemers aan de 

onderzoeksgroep.  

Deze impact op de deelnemers aan de onderzoeksgroep is er ook wanneer in de organisatie sprake is 

van sociale spanningen. In een aantal verslagen is daarvan sprake.  De organisatie in verslag 2 staat in 

overlevingsstand. Er is sprake van onderbezetting, wisselende leidinggevenden en fusieperikelen 

(verslag 2: 35). De organisatie in verslag 4 kampt met de gevolgen van grensoverschrijdend gedrag van 

een voormalige leidinggevende (verslag 4: 49). De onderzoeker in verslag 6 noemt de verhoudingen 

op de afdeling “verstoord” (verslag 6: 41). In de organisatie uit verslag 8 is er baanonzekerheid 
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vanwege een dreiging van grootschalig ontslag (verslag 8: 48). In de verslagen 9 en 14 is sprake van 

een sterke onvrede over een ervaren gebrek aan invloed (verslag 9: 14) en over een ervaren “top-

down communicatie” (verslag 14: 36). De werking van actoronderzoek bij sociale spanningen komt in 

paragraaf 8.5.4 aan de orde. 

Is er ook impact buiten de onderzoeksgroep? In verslag 5 wordt gesuggereerd dat er ook bij de 

collega’s buiten de onderzoeksgroep enige afname van handelingsverlegenheid plaats vond (verslag 

5: 44). Andere verslagen noemen vormen van impact zoals het werken met een onderzoeksgroep bij 

volgende complexe vraagstukken24, het toezeggen door de leiding of het team om verbetervoorstellen 

te gaan uitvoeren, zoals inzetten van intervisie (verslag 8: 62) en meer open vormen van 

samenwerking (verslag 1,3,4,7,11,12,13,14,15).  

In vier verslagen (2,6,9,10) wordt de afname van de handelingsverlegenheid tot alleen de 

onderzoeksgroep beperkt. Daarbuiten is, volgens deze actoronderzoekers, geen impact.  

Is de impact duurzaam? Op de vraag naar de duurzaamheid van de verandering in de onderzoeksgroep 

en van de impact op andere betrokkenen gaan niet alle actoronderzoekers in. In zes verslagen 

(2,3,6,8,9,14) wordt daar wel op ingegaan en wordt expliciet beschreven of wordt het sterke 

vermoeden uitgesproken, dat de bereikte verbetering in samenwerking niet duurzaam is. De 

verbeterde praktijk stopt hoogstwaarschijnlijk als de actoronderzoeker zijn/haar onderzoek voor de 

masteropleiding beëindigt. In andere verslagen komt aan de orde dat er nog niets over mogelijke 

duurzaamheid kan worden gezegd. Verslag 13 spreekt over de noodzaak om na het onderzoek “de 

oplossing levend te houden” (Verslag 13: 45) en in verslag 12 staat dat “de oplossing nog in een fragiele 

fase zit” (Verslag 12: 49). Alleen in de verslagen 4 (: 55,56) en 5 (: 52) komt een vermoeden naar voren 

dat de bereikte verbeteringen niet zomaar zullen verdwijnen.  

Kortom, het beeld dat uit de verslagen naar voren komt is dat er in de onderzoeksgroep beweging is 

ontstaan, ook bij gespannen sociale verhoudingen. Alle verslagen geven er blijk van dat de 

handelingsverlegenheid van de deelnemers aan de onderzoeksgroep, ten minste enigszins, is 

afgenomen. Wat eerst onoplosbaar leek en de verantwoordelijkheid van anderen, wordt in het 

actoronderzoek de verantwoordelijkheid van de onderzoeksgroep en oplossingen komen in zicht of 

worden gepraktiseerd. Maar die verbetering heeft slechts gedeeltelijk naar de rest van het team of 

 
24 De auteur van verslag 3 schrijft in de alumni raadpleging: “Het opstarten van een onderzoeksgroep is [....] na 
het doen van dit onderzoek nog vaker voorgekomen. We zijn in mijn team toen vaker met elkaar in gesprek gegaan 
over complexe vraagstukken binnen onze organisatie (wereldoriëntatie als hart van het onderwijs, 
vergaderstructuur, organisatiecultuur) en deze ‘trajecten’ lopen nog. Ik heb het vermoeden dat dit tot stand is 
gekomen doordat de directie tweekoppig werd en zij deze manier van werken heel erg uitdroegen naar het team 
toe. Wellicht ook wel met enige invloed van mij en mijn opleiding, daar ik een kort lijntje had met de directie, 
maar het blijft natuurlijk moeilijk om dat met zekerheid te zeggen.” (Verwerking reacties alumni. Intern 
document). 
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organisatie doorgewerkt en alleen als die doorwerking er is of komt, wordt enige duurzaamheid 

verwacht. 

 

Bij de meeste lastige vraagstukken waren al eerder oplossingen uitgeprobeerd, procedures 

afgekondigd, een nieuwe methode ingevoerd, trainingen gegeven. In de beleving van de 

masterstudent was dat alles zonder blijvend resultaat. Dat was juist wat het vraagstuk lastig maakte. 

En in hun actoronderzoek ontstond er beweging. Minder gemopper, minder wijzen naar anderen of 

naar de omstandigheden, meer ruimte om te doen wat de professionals zelf vonden dat nodig was, 

meer focussen op de jeugdigen, de leerlingen. Ook dat resultaat, die beweging, was niet per se blijvend 

en kon stoppen wanneer de onderzoeker stopte, vooral bij ingrijpende organisatieveranderingen, bij 

ernstige spanningen en bij gevoelens van sociale onveiligheid. Maar de ervaring van de 

actoronderzoekers was dat beweging onder direct betrokkenen bij het vraagstuk in ieder geval 

mogelijk was. Dat er iets als ‘eigenaarschap’ of draagvlak of positieve energie kon ontstaan. Dat de 

collega’s met elkaar tot goede oplossingen konden komen. Dat gedoe kansen kon bieden. 

In de alumni raadpleging is de alumni gevraagd of ze bij het omgaan met lastige vraagstukken in hun 

werk nog steeds actoronderzoek benutten. Bijna alle alumni zeggen kernelementen van het 

onderzoeksconcept nog steeds te gebruiken. Die kernelementen zijn het zoeken naar veranderenergie 

bij betrokkenen, betrokkenen samenbrengen en het vraagstuk zo open mogelijk benaderen. Een 

alumnus zegt samenwerking rond een lastig vraagstuk belangrijk te vinden, maar weinig 

mogelijkheden te zien om mensen bij elkaar te brengen. Paragraaf 8.5.2 gaat verder in op dit bij elkaar 

brengen van mensen. 

 

Diplomabias? 

In de alumni raadpleging is nagevraagd of er een ‘diploma-bias’ heeft gespeeld. Een auteur, van 

verslag 1, zegt dat deze bias bij haar een rol heeft gespeeld (zie bijlage 5). De overige auteurs zeggen 

geen te rooskleurige voorstelling van zaken te hebben gegeven. Een aantal alumni verwijst naar de 

vaak herhaalde opmerking van de docenten dat het resultaat van het actoronderzoek in de vorm van 

een verbeterde praktijk geen onderdeel van de beoordeling is. Of het nu wel of niet gelukt was om 

een duurzame verbetering tot stand te brengen, had geen effect op de beoordeling. De docenten 

hebben erop gehamerd dat voor de beoordeling niet geldt of een duurzame verbetering tot stand 

gebracht is, maar of de student getuigt van inzicht op masterniveau in de doorlopen fases van het 

uitgevoerde onderzoek in relatie tot de behaalde resultaten.  
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8.5. De moeilijkheden 

De 15 onderzoeksverslagen zijn, zoals gezegd, bestudeerd op de mate waarin het concept 

‘actoronderzoek’ mogelijk in moeilijkheden kwam. In de test bleek dat het concept, zoals 

opgeschreven in de richtlijnen en toegelicht in het onderwijs, inderdaad op een aantal punten in 

moeilijkheden was gekomen. Er zijn vijf discrepanties zichtbaar geworden tussen de aangereikte 

richtlijnen en de uitwerkingen van studenten. Deze discrepanties hadden betrekking op de richtlijnen: 

- 2e ‘sluit ulterior motives uit’ 

- 2b ‘vorm een onderzoeksgroep’ 

- 2d ‘experimenteer met een andere bijdrage aan de onderlinge wisselwerking’ 

- 1b ‘verwelkom gedoe’ 

- 3 ‘formuleer de kennisopbrengst’  

Deze richtlijnen werden genegeerd of anders geïnterpreteerd. In het nu volgende worden de aan het 

licht gekomen moeilijkheden nader besproken. 

 

8.5.1   ‘Sluit ulterior motives uit’  

Richtlijn 2e ‘sluit ulterior motives uit’, komt als eerste aan bod omdat deze richtlijn een voorwaarde 

vormt voor de andere richtlijnen. De richtlijn was a) dat bij het bepalen van de 

handelingsverlegenheid, de handelingsverlegenheid van te voren zo min mogelijk mocht worden 

ingevuld. Aannames over wat precies het probleem was en wat mogelijke oorzaken of 

oplossingsrichtingen waren, moesten buiten de deur gehouden worden. De formuleringen moesten 

‘niet-specifiek’ zijn. Richtlijn 2e betekende b) voor het samenstelling van de onderzoeksgroep dat aan 

de deelname geen eisen mochten worden gesteld. Iedereen die wilde meedoen mocht meedoen. De 

richtlijn betekende c) voor het experimenteren dat er vooraf geen eisen aan de manier van 

experimenteren konden worden gesteld.  

De richtlijn ‘sluit ulterior motives uit’ is op twee punten in moeilijkheden geraakt. De eerste 

moeilijkheid ontstond bij de uitwerking van de richtlijn dat de formulering van de 

handelingsverlegenheid ‘niet-specifiek’ moet zijn. De tweede moeilijkheid bleek bij de richtlijn om  

externe motieven bij de samenstelling van de onderzoeksgroep en bij het experimenteren uit te 

sluiten. 

 

Niet-specifiek 

De eerste moeilijkheid kwam naar voren bij hoe de masterstudenten in hun these de 

handelingsverlegenheid formuleerden. De eis ‘om de handelingsverlegenheid niet-specifiek’ te 

formuleren werd maar beperkt werd overgenomen. Slechts in een enkel geval was de formulering 
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open. Over het algemeen bevatte de handelingsverlegenheid toch een extern motief.  Dat motief 

bestond uit een institutioneel perspectief of een professioneel perspectief op het vraagstuk. Het 

vraagstuk werd geformuleerd in termen van de organisatie of van de professionele discipline. In het 

kader 8.1 staan besprekingen van enkele korte voorbeelden.  

 

Kader 8.1: Een niet-specifieke formulering van handelingsverlegenheid  

 

De formulering van de handelingsverlegenheid bij verslag 1 is: “Hoe kan het docententeam van [een 

afdeling op een vmbo/mbo-school] schooluitval onder kwetsbare jongeren verminderen?” (Verslag 

1: 18). De formulering van de handelingsverlegenheid is niet bijzonder open. De kerntermen zijn 

‘schooluitval’ en ‘kwetsbaar’. Met deze termen staat het institutionele perspectief van het 

onderwijs voorop: het is de school waaruit wordt uitgevallen. En ‘kwetsbaar’ legt het vraagstuk bij 

de jongere: de jongere is kwetsbaar. De handelingsverlegenheid had omgekeerd kunnen luiden: 

‘Hoe kan het docententeam moedige jongeren steunen (moedig omdat ze met meerdere 

levensvragen omgaan en tegelijk een startkwalificatie willen halen) in een falende school?’ ‘Falend’ 

staat dan tegenover ‘kwetsbaar’. Maar ook die formulering is specifiek. Misschien is beter: “Hoe 

kan een docententeam studenten in een voor hen moeilijke levenssituatie steunen bij het behalen 

van een voor hen belangrijk resultaat?”. ‘Voor hen belangrijk’ is datgene wat de jongeren zelf 

belangrijk vinden en tegelijkertijd datgene wat anderen (leerkrachten, school, overheid) voor hen 

belangrijk vinden, zoals een startkwalificatie. Maar ook deze formulering is specifiek, omdat het ook 

weer aannames omvat, nu over de ‘steunende’ rol van een docent. 

De handelingsverlegenheid in verslag 13 over ongeoorloofd verzuim, heeft eenzelfde institutioneel 

perspectief. Het perspectief van het onderwijs en de leerplicht bestempelt de afwezigheid van de 

jongeren op school als ‘ongeoorloofd’ en als ‘verzuim’. 

 

De handelingsverlegenheid in verslag 8 luidt: “Hoe kunnen de vrijwilligers van VluchtelingenWerk 

uit de kleine gemeenten zo goed mogelijk begeleid worden door de teamleiders van 

VluchtelingenWerk?” (Verslag 8: 23). Er zit een aanname in dat a) de vrijwilligers moeten worden 

begeleid en b) door de teamleiders. Deze aanname is vermoedelijk niet omstreden bij de 

betrokkenen, maar een verder onderliggende impliciete aanname is een ‘eenrichtingsverkeer’ van 

de begeleiding. Het zijn de teamleiders die de vrijwilligers moeten begeleiden en niet andersom of 

wederzijds. Het zijn niet de teamleiders die begeleiding van de vrijwilligers nodig hebben. Een 

alternatieve formulering had kunnen zijn hoe de teamleiders en de vrijwilligers elkaar zouden 

kunnen steunen in het effectief maken van de hulp aan vluchtelingen. Opnieuw is er dan een 

aanname en die is dat onderlinge samenwerking leidt tot effectievere hulp. En ook dan blijft het 

eenrichtingsverkeer bestaan, maar nu in de richting van de vluchtelingen. Het zijn de vluchtelingen 

die hulp nodig hebben en niet de vrijwilligers en teamleider. Terwijl goed zou kunnen worden 

volgehouden dat onderlinge steun en samenwerking tussen vrijwilligers en vluchtelingen leidt tot 

een soepelere integratie van de vluchteling in de Nederlandse samenleving en tot een soepelere 

integratie van de Nederlander (waaronder de vrijwilliger) in een samenleving met vluchtelingen. 

 

De vraagstellingen van de verslagen 9 en 15 hebben betrekking op ‘autonoom handelen’ en 

‘zelfregulering’ van leerlingen. Deze formuleringen suggereren, opnieuw, dat er een tekortkoming 
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van de leerlingen is. De leerlingen handelen te weinig autonoom en zelfregulerend. Daar kunnen ze 

weliswaar zelf niet veel aan doen, daar zijn achterliggende oorzaken voor in het kind, gezin, school 

of samenleving, maar uiteindelijk is het de leerling die tekortschiet. Het vraagstuk heet niet, 

bijvoorbeeld, ‘afhankelijk makend onderwijs’. Deze formulering suggereert een tekortkoming bij 

het onderwijs en niet bij de leerlingen. Maar ook deze formulering is specifiek. 

 

In de voorbeelden komt naar voren dat tegenover het institutionele of professionele perspectief het 

perspectief vanuit de cliënt kan staan. Maar tegelijkertijd is dat cliëntenperspectief ook ‘specifiek’. De 

bespreking in het kader laat niet alleen zien dat de actoronderzoekers de handelingsverlegenheid in 

hun vraagstuk specifiek formuleren, maar roept ook de vraag op of een niet of weinig specifieke 

formulering eigenlijk wel mogelijk is.  

 

Bottom up/democratie 

De tweede moeilijkheid is dat in een enkel geval de richtlijn om bij het samenstellen van de 

onderzoeksgroep en bij het experimenteren externe motieven uit te sluiten onjuist werd begrepen.  

In een aantal mastertheses hebben de actoronderzoekers richtlijn 2e  – ‘machtsargumenten tellen 

niet’ – vertaald als ‘argumenten van machtigen tellen niet’. Deze masterstudenten hebben richtlijn 2e 

ingevuld als een eis om bottom up of democratisch te werken: ‘Nu zijn de collega’s aan zet en de 

leiding moet zich voegen naar wat de collega’s zeggen of tenminste hen in een democratisch proces 

meenemen’. In het kader 8.2 staan voorbeelden van de ‘bottom up’/democratie uitwerking van 

richtlijn 2e. 

 

Kader 8.2. ‘Bottom up’/democratie  

 

De schrijvers van de twee verslagen 3 en 10 hebben de voorwaarde van uitsluiting van externe 

motieven uitgewerkt als dat actoronderzoek een bottom-up of een democratisch proces zou 

moeten zijn. Bij deze twee verslagen komt de deelname van een leidinggevende aan de 

onderzoeksgroep aan de orde.  

 

De actoronderzoeker in verslag 3 geeft als voorbeeld  van de richtlijn ‘sluit externe motieven uit’ 

dat de directeur niet kan deelnemen, wanneer de directeur informatie die ze in de onderzoeksgroep 

hoort zou willen gebruiken om ongewenste maatregelen te nemen. Maatregelen die vanuit een 

managementperspectief misschien verdedigbaar zijn, maar vanuit de inhoud van de problematiek 

niet. De leidinggevende zou bijvoorbeeld een argument van een deel van de deelnemers in de 

onderzoeksgroep kunnen aangrijpen om niet over te gaan tot de aanschaf van de methode die 

inhoudelijk wel gewenst is, maar waartegen beleidsmatige of financiële bezwaren zijn (verslag 3: 

25). Overigens doet in deze casus een van de twee directeuren in de onderzoeksgroep mee. 

 



106 
 

In verslag 10 komt een vergelijkbare redenering voor. De directeur wil aan de onderzoeksgroep 

deelnemen, maar laat zich door de actoronderzoeker overhalen dat toch niet te doen (verslag 10: 

36). De argumentatie van de masterstudent is als volgt. In een actoronderzoek moeten externe 

motieven worden uitgesloten en als de directeur meedoet bestaat de kans dat externe motieven 

toch binnen sluipen en daarom is het beter dat hij of zij niet in de onderzoeksgroep meedoet. Een 

mogelijk voorbeeld zijn financiële argumenten. De directeur kan een inhoudelijke discussie 

‘saboteren’ door te zeggen dat alleen oplossingen in aanmerking komen die geen geld kosten. Of 

hij kan het vraagstuk bagatelliseren om reputatieschade voor school en directie te voorkomen.  

 

De bottom-up notie komt ook enigszins in verslag 11 (:13) terug.  

 

Deze vertaling van richtlijn 2e wijkt af van het concept van actoronderzoek. Actoronderzoek gaat niet 

uit van een democratisch of emancipatorisch principe, maar van een principe van 

wetenschappelijkheid. In het wetenschappelijke debat zijn niet machtsaanspraken geldig maar 

argumenten, ook als die argumenten afkomstig zijn van machtigen. Het uitsluiten van externe 

motieven in actoronderzoek heeft niet tot doel om democratische verhoudingen of meer 

maatschappelijke gelijkheid te bereiken, maar heeft afname van handelingsverlegenheid van een 

hoog niveau tot doel.  

Actoronderzoek is een proces waarin met andere onderlinge wisselwerkingen wordt 

geëxperimenteerd, ook gericht op veranderen van machtsverhoudingen. De eis ‘het moet bottom-up’ 

zou ook gezien kunnen worden als een experiment met andere machtsverhoudingen, evenals het 

principe van ‘democratische besluitvorming’, uitgewerkt als helft plus een of via andere formules. De 

vraag in het experiment zou kunnen zijn hoe  bottom-up- of democratische besluitvorming uitwerkt 

bij een specifiek sociaal vraagstuk in een specifieke situatie. In de verslagen is de eis om bottom-up en 

democratisch te werken geen voorstel om te gaan experimenteren met andere machtsverhoudingen, 

maar een afkondiging van een voorwaarde: ‘wij (leerkrachten en hulpverleners) zijn aan zet’. De 

leidinggevende wordt buitenspel gezet in plaats van in een nieuw, experimenterend, spel betrokken.  

 

Zwakte in het concept? 

Deze  twee uitwerkingen van uitsluiting van ulterior motives – wel specifiek en bottom up/democratie 

– passen, zoals gezegd, niet in het concept van actoronderzoek zoals dat hier wordt ontwikkeld. Een 

organisatieperspectief of beroepsmatig perspectief bij de vraagstelling, financiële en organisatorische 

overwegingen, voorkomen van reputatieschade, enzovoort, zijn motieven die onderdeel van een lastig 

vraagstuk kunnen zijn. Zij moeten in het onderzoek zijn opgenomen in plaats van uitgesloten te 

worden. Die motieven zijn niet voorafgaand aan het onderzoek geldig of ongeldig, maar staan in het 

onderzoek ter discussie. Specifieke perspectieven, financiële, organisatorische, persoonlijke of 

publicitaire belangen zijn alleen verboden als een inperking vooraf op de inrichting van het onderzoek. 
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Bijvoorbeeld door vooraf te eisen dat er niet in termen van een probleem of handelingsverlegenheid 

of onvrede mag worden gecommuniceerd om negatieve publiciteit te voorkomen. Of door vooraf te 

eisen dat bepaalde methodes moeten worden gekozen, omdat die in de rest van de organisatie ook 

gebruikt worden of omdat die binnen het budget vallen. Of door vooraf te eisen dat het professionele 

perspectief of het cliëntperspectief het uitgangspunt is. Tijdens het onderzoek kan een directeur of 

een andere betrokkenen dergelijke argumenten inbrengen. Elk argument is toegestaan en, wanneer 

ze onderdeel van het onderzoeksproces zijn, niet meer ‘ulterior’. De onderzoeksgroep en elke andere 

betrokkene, moet dus de gelegenheid hebben om vast te stellen of argumenten over efficiëntie, 

financiën of reputatie als ‘ulterior’ beschouwd moeten worden of niet. Wanneer een directeur instemt 

met deze redenering in actoronderzoek – ze kan geen voorwaarden vooraf stellen en haar 

overwegingen staan ter discussie – dan kan ze meedoen en alles inbrengen wat er volgens haar toe 

doet.  

Op welke zwakte in het concept wijzen deze discrepanties tussen het concept en het gebruik van de 

masterstudenten?  

‘Niet-specifiek’ suggereert dat het mogelijk is om tot een niet-specifieke formulering te komen. Dat 

moet bij nader inzien betwijfeld worden. Elke formulering van handelingsverlegenheid veronderstelt 

een perspectief. De handelingsverlegenheid kan zo abstract en zo neutraal mogelijk worden 

geformuleerd, maar altijd komen er context-specifieke aspecten de vraagstelling binnen. Het gaat 

altijd om een handelingsverlegenheid in de termen van die betrokkenen bij die organisatie over dat 

vraagstuk.  

Ook de bottom up/democratie uitwerking wijst op een mogelijke zwakte in richtlijn 2e. Die zwakte 

betreft het denken over het omgaan met de feitelijke machtsverhoudingen, waaronder het 

actoronderzoek plaatsvindt. Wat betekent  de richtlijn om ulterior motives uit te sluiten voor het 

omgaan met macht?  

 

Oplossing? 

Kan de zwakte worden opgelost door deze richtlijn te verduidelijken of te veranderen? Of moet, als 

verduidelijken en veranderen niet lukt, de richtlijn worden geschrapt? Waarmee mogelijk het hele 

concept op losse schroeven komt te staan?  

Schrappen lijkt niet nodig wanneer ‘extern’ en ‘intern’ niet worden gezien als vooraf gegeven 

toestanden maar als aspecten van een situatie die in een proces van onderlinge wisselwerking tot 

stand komen. ‘Extern’  en ‘intern’ zijn  geen vaste situaties, het onderscheid tussen beiden komt in het 

onderzoek tot stand. Wat het vraagstuk is (intern) en wat de context van het vraagstuk is (extern) is 

niet vooraf gegeven, maar komt in het onderzoek tot stand. Welke motieven, belangen en 
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argumenten van leidinggevenden buiten het vraagstuk staan en tot de context behoren of welke er 

deel van uitmaken, is iets wat in en tijdens het onderzoek wordt vastgesteld. Vooraf mag de inbreng 

van geen van de betrokkenen worden uitgesloten. Ook niet die van de top. Welke perspectieven in de 

formulering van de handelingsverlegenheid als uitgangspunt genomen kunnen worden en dus als 

ulterior worden aanvaard, stellen de betrokkenen vast tijdens het onderzoek.  

Deze oplossing wordt in hoofdstuk 9 verder uitgewerkt (pag. 145,146). 

De voorwaardelijke richtlijn ‘Sluit externe motieven uit’ was restrictief – ‘sluit iets uit’ –  en moet 

productief worden – ‘stel iets vast’. Deze oplossing leidt tot een bijstelling van deze richtlijn. Van ‘Sluit 

bij elk van de richtlijnen externe motieven uit’ naar ‘Alleen in en tijdens het onderzoeken, niet 

voorafgaand aan het onderzoek, stellen de betrokkenen vast welke motieven als extern kunnen 

gelden’.  

 

Kunnen de moeilijkheden over het formuleren van de handelingsverlegenheid en over het omgaan 

met machtsverhoudingen met deze oplossing bevredigend worden opgelost? Dat lijkt inderdaad het 

geval.  

Eerst de formulering van de handelingsverlegenheid. De handelingsverlegenheid moet zo algemeen 

als mogelijk worden geformuleerd en tijdens het onderzoek kunnen de betrokkenen bepalen welke 

perspectieven zij als ‘extern’, dat wil zeggen als buiten het onderzoek staand, kunnen accepteren. De 

term ‘schooluitval’ bijvoorbeeld, kan in de eerste formulering van de handelingsverlegenheid nodig 

zijn om collega’s te doen besluiten aan het actoronderzoek deel te nemen. Tijdens het onderzoek kan 

de term ter discussie komen te staan en bijvoorbeeld in gesprekken met onder meer leerlingen 

worden geproblematiseerd en kan er met andere termen worden geëxperimenteerd. In het 

experiment kan ‘schooluitval’ als beste term uit de bus komen. Via die term is dan het institutionele 

perspectief aanvaard en ‘extern’ of context voor het onderzoek geworden. 

Het is onmogelijk voor de betrokkenen om al hun impliciet gedeelde aannames te herkennen en ter 

discussie te stellen. Zolang die impliciete overeenstemming het bereiken van verbetering van een 

hoog niveau (ieders instemming en antifragiliteit) niet in de weg staat, is er geen probleem. Die 

impliciete aannames werken als motives die iedereen als ulterior aanvaardt. 

Dan de vraag hoe met macht om te gaan. Richtlijn 2e zegt dat machtsaanspraken van buiten het 

onderzoek niet acceptabel zijn. Deze formulering is paradoxaal, omdat de voorwaarde zelf ook een 

machtsaanspraak van buiten is. De richtlijn ‘geen machtsaanspraken vooraf’ regelt de 

machtsverhoudingen in het actoronderzoek, maar hoe komt de acceptatie van die richtlijn zelf tot 

stand? De aangedragen oplossing zegt dat machtsverhoudingen geen stabiele toestanden zijn en niet 

aan actoronderzoek voorafgaan, maar tijdens het actoronderzoek tot stand komen, onder de conditie 
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van antifragiele instemming van alle betrokkenen. Maar wat te doen als een deel van de betrokkenen 

toch een bepaalde oplossing wil afdwingen? Hoe kan dan van binnenuit een oplossing van hoge 

kwaliteit – voor alle betrokkenen beter en duurzaam – tot stand komen? En kan dwang of 

hiërarchische verhoudingen de uitkomst van het actoronderzoek van binnenuit zijn? Deze twee vragen 

– hoe om te gaan met dwingers en of dwang de uitkomst kan zijn – worden hieronder besproken. 

Eerst de situatie waarin machtige betrokkenen een bepaalde oplossing of aanpak willen afdwingen. 

Deze  betrokkenen gebruiken hun invloed en macht om die oplossing te verdedigen tegen pogingen 

om deze ter discussie te stellen. De andere betrokkenen staan onder stevige sociale druk om zich aan 

te sluiten bij de gewenste oplossing. ‘Zo moet dat nu eenmaal, zo doen we de dingen hier’. Het 

bevragen van de oplossing wordt niet op prijs gesteld. Alternatieve opvattingen komen op 

teamoverleggen en werkbijeenkomsten niet op tafel en worden alleen in informele onderlinge 

gesprekken voorzichtig geuit. In een dergelijke ‘game’ situatie zijn de sociale verhoudingen verstoord 

(Homan, 2005). 

Deze ‘game’ situatie kan in een onderzoeksgroep terugkomen. Een machtige speler kan deelnemen 

aan een onderzoeksgroep vanuit het stilzwijgende motief om ervoor te zorgen dat de gewenste 

aanpak bereikt wordt. Deze poging om de gewenste aanpak te bereiken staat in de onderzoeksgroep 

meteen onder druk. De termen ‘onderzoek’ en ‘onderzoeksgroep’ impliceren een open, zoekende, 

vragende en nog niet-wetende houding.  De machtige speler zal sociale druk uitoefenen om al te 

kritische vragen af te wimpelen en het zoeken naar antwoorden te leiden in de richting van de 

gewenste aanpak, maar zij of hij is meteen al in het defensief. De actoronderzoeker benadrukt dat het 

om onderzoek gaat en dat onderzoek vraagt om uitsluiting van externe motieven. Dat wil zeggen dat 

meerdere opvattingen op tafel moeten kunnen liggen. Het pleit is daarmee uiteraard niet beslecht. 

De actoronderzoeker zal volhardend moeten zijn in het voorop houden van de inhoud van het 

vraagstuk25, in het uitnodigen van andere deelnemers om hun opvattingen naar voren te brengen en 

in het versterken van de positie van deelnemers met alternatieve opvattingen. Evenals in het 

voorbeeld van Bleijenbergh (2018) (zie pag. 68-71) kan het nodig zijn om buiten de onderzoeksgroep 

steun te vinden om het vol te houden.  

In deze uitwerking van de ‘game’ situatie was de aanname dat de actoronderzoeker en de machtige 

speler verschillende personen zijn. Het is uiteraard ook goed mogelijk dat de actoronderzoeker zelf 

een machtige speler is, die goed gedijt in haar machtspositie en die de spanningen onder  collega’s 

niet ziet of wegwimpelt. Wanneer in die situatie de onderzoeker zich als  actoronderzoeker opstelt, 

dan ondermijnt de rol van onderzoeker die van dwinger. 

 
25 Zie de bespreking van ‘inhoud boven relatie?’ over het brede karakter van inhoud in hoofdstuk 6. 
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Dan de vraag of dwang de uitkomst van actoronderzoek kan zijn. Ook experimenteren met dwang of 

verplichting kan deel uitmaken van het actoronderzoek, bijvoorbeeld rond het gebruik van een streng 

protocol onder strikt toezicht. Maar actoronderzoek eist als eerste voorwaarde dat degenen die 

dwingen en diegenen die de verplichting moeten accepteren, beiden de verplichting als experiment 

en dus als tijdelijk zien. De tweede voorwaarde is dat alle betrokkenen het spel van (zich laten) 

verplichten en de resultaten van dat spel kunnen aanvaarden, ook op langere termijn.  

Uiteraard kunnen diegenen die een verplichting willen opleggen het actoronderzoek verlaten door die 

voorwaarden – dwang/verplichting als experiment en onderworpen aan instemming – los te laten. De 

dwingende actoren proberen dan via machtsuitoefening uitsluitend eigen preferenties te realiseren. 

Maar wanneer de betrokkenen onderling van elkaar afhankelijkheid zijn26 dan kan de 

actoronderzoeker met de overige betrokkenen het actoronderzoek voortzetten en degenen die met 

dwang willen werken opnieuw, maar nu in een ‘gebruikers’ positie, in het onderzoek betrekken. 

Betrekken door te experimenteren met bijdragen aan de onderlinge wisselwerking met de dwingende 

partij, gericht op realiseren van preferenties van alle betrokkenen, bijvoorbeeld via ‘Tit for tat’ (zie 

hoofdstuk 9). De dwang-uitoefenaars kunnen weigeren aan het actoronderzoek mee te doen maar ze 

kunnen, bij onderlinge afhankelijkheid, niet weigeren betrokkenen te zijn.  

 

Kortom 
Richtlijn 2e kwam in een aantal actoronderzoeken in moeilijkheden. Er ontstonden discrepanties 

tussen de uitwerking van de richtlijn en het concept van actoronderzoek. Deze discrepanties wezen 

op een zwakte in richtlijn 2e. De zwakte bestond eruit dat ‘extern’ en ‘intern’ geïnterpreteerd konden 

worden als vaststaande gegevens in plaats van als gegevens die in het onderzoek tot stand komen. De 

zwakte is op te lossen door richtlijn 2e consequent als het eerdergenoemde (zie pag. 89, 90) 

evolutionaire, impredicatieve principe te hanteren. Welke perspectieven in de handelings-

verlegenheid, als extern, als vooraf gegeven, kunnen doorklinken en welke argumenten en 

machtsverhoudingen akkoord zijn, komen uitsluitend tijdens en binnen het onderzoek tot stand.  

Dit evolutionaire principe lost de eerdergenoemde machtsparadox ook op. Die paradox was dat de 

machtsaanspraak om externe motieven uit te sluiten zelf een machtsaanspraak is. Die laatste 

machtsaanspraak is ‘ongefundeerd’ in de betekenis dat met het uitspreken en beargumenteren van 

de aanspraak, deze nog niet is gerealiseerd. Maar wanneer machtsverhoudingen in een intern proces, 

vanbinnen uit, tot stand komen dan is het ook mogelijk dat de eis om externe motieven uit te sluiten 

tot stand komt in een situatie waarin dat eerder niet het geval was.  

 

 
26 En in professionele bureaucratieën zijn het management en de medewerkers van het primair proces onderling 
van elkaar afhankelijk (Mintzberg, 1993). 
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8.5.2   ‘Stel een onderzoeksgroep samen’. 

Richtlijn 2b vraagt de actoronderzoeker om betrokkenen bij het vraagstuk bij elkaar te brengen. Om 

die verzamelde betrokkenen aan te duiden is de term ‘onderzoeksgroep’ aangereikt. Een deel van 

actoronderzoekers heeft, zo blijkt uit de eindverslagen, een invulling aan de term ‘groep’ gegeven die 

‘geïsoleerd’ zou kunnen worden genoemd. Een invulling van ‘groep’ waarbij de groep, in ieder geval 

tijdelijk, los staat van de rest van de organisatie. De onderzoeksgroep functioneert als een 

projectgroep of een vergaderplatform met agenda’s en verslagen, die verbeteringen voorbereidt en 

verantwoordelijk is voor de invoering van die verbeteringen. Enkele voorbeelden zijn beschreven in  

kader 8.3 

 

Kader 8.3. De onderzoeksgroep als projectgroep 

 

De onderzoeksgroep uit verslag 1 realiseert zich dat de rest van het team niet bij het onderzoek 

betrokken is en wil het draagvlak voor het onderzoek vergroten. De auteur formuleert als doel “Het 

doel van draagvlak creëren is ondersteuning en goedkeuring krijgen voor de plannen die de 

onderzoeksgroep wil uitvoeren.” (Verslag 1: 48). Terwijl het doel van de onderzoeksgroep zou 

moeten zijn een verbeterpraktijk te vestigen, die ook de andere collega’s steunt in het verbeteren 

van wat die collega’s vinden dat verbeterd moet worden. Het doel van het onderzoek is niet om 

alleen de doelen en plannen van de onderzoeksgroep gerealiseerd te krijgen, maar ook die van de 

andere betrokkenen bij het vraagstuk.  

 

Actoronderzoek 10 betreft het verbeteren van het pedagogisch klimaat. De onderzoeksgroep komt 

erachter dat de leiding en staf van de organisatie al maatregelen heeft bedacht over hoe een goed 

pedagogisch klimaat te bevorderen, maar dat de onderzoeksgroep zelf noch de andere collega’s die 

maatregelen kennen (verslag 10: 48). De onderzoeksgroep schrikt van die ontdekking. Hoe kan het 

dat er allang maatregelen op de plank liggen voor een vraagstuk dat de organisatie al een tijd 

bezighoudt? De onderzoeksgroep besluit om de collega’s over die maatregelen te informeren, in 

plaats van hun schrik met de collega’s te bespreken of uit te lokken dat de collega’s eventueel ook 

schrikken.  

 

De onderzoeksgroep in actoronderzoek 12 denkt vanaf de eerste bijeenkomst na hoe de rest van 

de gezinscoaches bij het onderzoek te betrekken, al is dat wel vooral met de term ‘inspireren’. De 

onderzoeksgroep ziet zichzelf als ‘inspiratoren’ van de andere collega’s. De actoronderzoeker ziet 

zichzelf als inspirator voor de onderzoeksgroep (Verslag 12: 24). Het woord ‘inspireren’ kan een 

betekenis van eenrichtingsverkeer krijgen. Het is de groep competente collega’s die de nog niet zo 

competente collega’s moet beïnvloeden. ‘Inspireren’ drukt uit dat voor die beïnvloeding meer nodig 

is dan informeren of trainen. Er moet ook een vonk overspringen. Maar het blijft de competente 

collega die voor die vonk moet zorgen. De term ‘inspireren’ kan in bepaalde situaties goed werken. 

Hier wordt alleen gewezen op een mogelijke en in actoronderzoek ongewenste connotatie van 

eenrichtingsverkeer in beïnvloeding. 
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In de verslagen kwam nog een uitwerking van ‘onderzoeksgroep’ naar voren, waarbij de groep 

autoriteit over de deelnemers aan de groep krijgt. Zie kader 8.4. 

 

Kader 8.4. De onderzoeksgroep is de baas over de deelnemers 

 

In actoronderzoek 3 worden de deelnemers geacht zich te houden aan wat in de groep is besloten. 

In de onderzoeksgroep ontstaat een regel: “Een idee dat ontstaat moet gedragen worden door alle 

leden van de onderzoeksgroep, of men moet er ten minste niet tegen zijn. Anders wordt het idee 

niet verder uitgewerkt.” (Verslag 3: 33). Het is vermoedelijk een uitwerking van het 

kwaliteitscriterium ‘instemming of tenminste geen verzet van alle betrokkenen’. Deze uitwerking 

staat echter op gespannen voet met de intentie van actoronderzoek. Het gaat bij actoronderzoek 

niet om een democratisch groepsproces. Het gaat niet om de groep. Niet de groep is het 

uitgangspunt, maar onderling wisselwerkende actoren. Wanneer iemand een idee voor een 

handeling heeft dan is daar geen instemming vanuit een groep voor nodig. Het is in een 

actoronderzoek wel nodig dat diegene bij de uitwerking van het idee/handeling net zo lang 

experimenteert met de onderlinge wisselwerking  totdat er een vorm of praktijk is ontstaan  die 

voor iedereen acceptabel of te tolereren is, voor tenminste enige tijd. Het idee van actoronderzoek 

is dat het handelen van individuen versterkt wordt, waarbij anderen hulpbron zijn voor die 

versterking van het individu. De ander is hulpbron bij de kwaliteitsverhoging van het eigen 

handelen. De actoronderzoeker zou kunnen suggereren ‘Probeer jij het eens uit hoe jouw idee 

werkt. Leg je ervaringen aan ons voor, dan kunnen we erop ingaan met het doel om aan de kwaliteit 

van jouw handelen bij te dragen. En wellicht leren we er zelf ook van en komt het ons aller werk ten 

goede.’ 

 

Zwakte? 

Geconfronteerd met deze uitwerkingen wordt duidelijk dat de term ‘onderzoeksgroep’ kan leiden tot 

discrepanties met het concept. Die term geeft aanleiding tot uitwerkingen voor het bij elkaar brengen 

van betrokkenen, die te zeer op gespannen voet staan met wat in het actoronderzoeksconcept wordt 

beoogd. Het bezwaar tegen de genoemde geïsoleerde invulling van de onderzoeksgroep is dat die 

scherpe scheiding tussen onderzoeksgroep en de rest van de organisatie beter past bij het beeld van 

een organisatie als een machine (Morgan, 1986), dan bij een complexiteitsbenadering. In een 

machinebeeld zijn de organisatieonderdelen goed van elkaar onderscheiden en is hun onderlinge 

wisselwerking precies bepaald, terwijl in een complexiteitsbenadering de afbakening tussen de 

organisatieonderdelen en hun onderlinge wisselwerking niet vast staat. Zie hoofdstuk 2.  

Het bezwaar tegen de groep boven de individuele actor stellen is, zoals al in kader 8.4 genoemd, dat 

het actoronderzoek juist het handelen van individuele actoren versterkt waarbij anderen, in welke 

organisatievorm dan ook, hulpbron zijn voor die versterking van de actor. De groep is er voor de 

deelnemer, niet andersom. Die nadruk op de individuele actor komt voort uit het principe van 

rationaliteit. Er lijkt geen logische reden om preferenties van welke individuele actor dan ook vooraf 

uit te sluiten ten gunste van preferenties van anderen of ten gunste van een collectief. Sen (2014: 



113 
 

72,73) schrijft over social choice theory “In this elementary democratic foundation, there is also a 

strong understanding that at least in principle the preferences of everyone could count, without any a 

priori exclusions...”. Sen spreekt over een democratisch principe van inclusiviteit, terwijl in deze studie 

de nadruk ligt op de rationaliteit van het principe. Sen grijpt bij de bespreking van dit principe terug 

op het onmogelijkheidstheorema van Arrow waar dit inclusiviteitsprincipe deel van uit maakt (Arrow, 

1950). Sen noemt het beginsel democratisch, maar Arrow legt tevens de nadruk op de rationaliteit 

ervan.  Die rationaliteit wordt zichtbaar wanneer dit principe – de preferentie van iedereen geldt – 

vergeleken wordt met uitgangspunten uit de datagebaseerde en kennisgenererende 

wetenschappelijke methode. Bij deze wetenschappelijke methode gaat het om de rationaliteit van het 

proces van bewerken van data en bij Arrow gaat het om de rationaliteit van het proces van bewerken 

van preferenties. Het inclusiviteitsprincipe is op beide processen van toepassing. Bij de gangbare 

wetenschappelijke methode zijn alle op het onderwerp betrekking hebbende data op voorhand van 

belang. Er kunnen van te voren geen relevante data worden genegeerd of buitengesloten, wanneer 

dat de onderzoeker om een of andere reden goed uitkomt. Zo kan er ook bij de bewerking van 

preferenties gezegd worden dat het rationeel is om alle preferenties als geldig te beschouwen. Er zijn, 

zoals gezegd, geen overtuigende logische redenen om op voorhand bepaalde voorkeuren uit te 

sluiten. Er werden (en worden) door machtige groepen allerlei argumenten aangevoerd om te 

legitimeren waarom hun preferenties zwaarder wegen dan die van anderen. Maar deze argumenten 

bleken in de loop van de geschiedenis drogredenen te zijn ter verdediging van de eigen 

machtspositie27.  

 

Oplossing? 

In de verslagen nemen de onderzoekgroepen een bepaalde vorm aan. Vergaderingen of leertraject-

achtige bijeenkomsten met een voorzitter, agenda en verslaglegging. Actoronderzoek 2 biedt een 

alternatief. In onderzoek 2 lukt het na twee bijeenkomsten niet meer om de onderzoeksgroep bij 

elkaar te krijgen en probeert de actoronderzoeker een andere vorm uit. Ze schrijft dat ze gedwongen 

werd om individuele gesprekken met de deelnemers uit de onderzoeksgroep te gaan voeren vanwege 

de organisatie hectiek: fusie, vertrek directeur, wisselende teamleiders, oplopende werkdruk, een 

sfeer van ‘alle zeilen bijzetten’ (Verslag 2: 32,35). Het wordt niet goed duidelijk waarom de teamleden 

wel tijd hebben voor een individueel gesprek en niet voor een gezamenlijke bijeenkomst. Het lijkt erop 

dat eilandjesvorming – de werknemer trek zich terug op het eigen werk – de reactie op de hectiek is. 

In haar eerste bijeenkomst had de onderzoeksgroep die eilandjesvorming geconstateerd en 

 
27 Een apart geval is de verhouding tussen volwassenen en kinderen (en verstandelijk beperkte volwassenen). 
Maar ook die verhouding is in de afgelopen anderhalve eeuw drastisch gelijkwaardiger geworden (Clarijs, 2016). 
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bekritiseerd. Na de twee gezamenlijke bijeenkomsten voert de onderzoeker in een paar rondes, 

volgens de fasering van appreciative inquiry, individuele gesprekken met de zeven leden van de 

onderzoeksgroep. In die gesprekken kunnen de gesprekspartners op elkaar reageren. De 

actoronderzoeker werkt aan “het weven van een relatie web”28 (Verslag 2: 44). Er is in actoronderzoek 

2 dus gewerkt met een onderzoeksgroep die een andere vorm krijgt dan die van “de vergaderende 

groep”29. De actoronderzoeker zocht naar een betere omschrijving voor haar aanpak dan de term 

‘groep’ en vond de term ‘weven van een relationeel web’ of van een relatienetwerk. Hier wordt die 

suggestie als oplossing overgenomen als onderliggende betekenis van richtlijn 2b. 

 

Hoe een relatienetwerk te vormen? En met wie? 

Een vervolgvraag is hoe dat relatieweb of relatienetwerk geweven moet of kan worden. Welke relaties 

zijn de onderzoeksgroepen met anderen aangegaan en welke ervaringen hebben zij ermee opgedaan? 

Grofweg zijn er twee categorieën betrokkenen in de verslagen genoemd: de cliënten en de collega’s. 

De cliënten zijn de jeugdigen en hun ouders of opvoeders en de collega’s zijn de directe collega’s en 

leidinggevenden die met elkaar de organisatie vormen, waar het vraagstuk speelt.  

 

Relatienetwerk met cliënten 

De ervaringen van de actoronderzoekers wijzen erop dat de kwaliteit van het onderzoek baat heeft 

bij het expliciet betrekken van de cliënten van de organisatie. Niet alleen via het uitproberen van de 

in de onderzoeksgroep uitgedachte verbeteringen in de klas of tijdens hulpverlenings-gesprekken, 

maar ook via het gericht en systematisch vragen aan de leerlingen, studenten, ouders hoe ze tegen 

het vraagstuk aankijken. De vorm om de cliënten te steunen in het zelf aanpakken van het vraagstuk 

komt in de actoronderzoeken niet voor.  

In kader 8.5 staan voorbeelden van onderzoekers die jongeren en leerlingen of studenten bij het 

actoronderzoek betrekken. 

 

Kader 8.5.  Onderzoeksgroep met cliënten 

 

Twee actoronderzoekers (van de verslagen 7 en 15) hebben een tweede onderzoeksgroep met 

jongeren en leerlingen gevormd, naast de onderzoeksgroep met de collega’s. De onderzoekers 

werken met die groep niet met actoronderzoek, hoewel de onderzoeker van verslag 7 zo wel begint. 

De onderzoeksgroepen functioneren in feite als klankbordgroep voor de onderzoeksgroep van de 

beroepsbeoefenaren.  

 
28 Term door de auteur van het verslag gevonden bij een publicatie van Tjepkema en Verheijen uit 2012. 
29 De onderzoeker beperkt zich in haar gesprekken, overigens, tot de deelnemers die zich voor de 
onderzoeksgroep hadden aangemeld en zoekt geen andere collega’s op. En de onderzoeker stelt het 
terugtrekken op jezelf ten onrechte niet in de gesprekken ter discussie. 
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Actoronderzoek 7 speelt zich af in een buurthuis, waar jongeren komen die baat zouden kunnen 

hebben bij psychosociale hulpverlening. De jeugdwerkers van het buurthuis hebben als opdracht 

om jongeren voor wie hulp goed zou zijn, over te halen om zich te melden bij hulpverleners buiten 

het buurthuis. De onderzoeker vormt een ‘Onderzoeksgroep Jeugd’ die, naast de onderzoeker 

(jeugdwerker), bestaat uit twee jongens (van 16 en 19 jaar) en twee meisjes (van 14 en 17 jaar). Het 

betreft jongeren met  psychosociale en/of psychiatrische problematiek. Er zijn vier bijeenkomsten. 

De actoronderzoeker legt uit hoe de andere onderzoeksgroep, met de beroepskrachten, te werk 

gaat. De jongeren geven aan ook een handelingsverlegenheid te willen formuleren, maar dan van 

de jongeren zelf. In de tweede bijeenkomst geven de jongeren niet zozeer een 

handelingsverlegenheid aan als wel meteen een analyse. Volgens hen laat een jongere zich niet 

doorverwijzen óf omdat hij of zij niet wil erkennen dat hulp nodig is óf omdat er geen vertrouwen 

in de hulpverlening is. Dat vertrouwen is voor hen erg belangrijk. Voorspraak van een jeugdwerker 

die je wel vertrouwt, is niet genoeg. Dwang werkt ook niet. Het moeten maken van een afspraak, 

werkt niet, volgens de jongeren. Een ongedwongen gesprekssituatie is vereist (Verslag 7: 45). De 

jongeren geven een helder en navolgbaar beeld over wat er volgens hen aan de hand is. De jongeren 

stellen voor om een hulpverlener mee te laten lopen in het buurthuis. En dat gebeurt. De jongeren 

beoordelen de hulpverlener. Ze doet het niet slecht, er melden zich in die periode 4 jongeren aan, 

maar sommige jongeren vinden haar ‘te serieus’. En zo ontstaat tijdelijk een omkering in het 

vraagstuk. Even zijn het niet meer de jongeren die een probleem hebben en iets niet kunnen, maar 

de hulpverleners.  

Een kernconclusie uit dit actoronderzoek is dat de betrokken jeugdwerkers en hulpverleners zich 

realiseren toch te veel over de jongeren te hebben gesproken in plaats van met hen (verslag 7: 58). 

De ervaring met de gesprekken met de jongeren in hun onderzoeksgroep heeft sterk aan die 

conclusie bijgedragen. 

 

Het vraagstuk in actoronderzoek 15 betreft het bevorderen van ‘een zelfstandige werk- en 

leerhouding’ van de (bovenbouw)leerlingen van een basisschool. Het lukt in de ogen van de 

leerkrachten onvoldoende om die zelfstandigheid voor elkaar te krijgen. De onderzoeker heeft een 

‘junioronderzoeksgroep’ gevormd. Er zijn twee bijeenkomsten. Het gaat om acht leerlingen uit 

groep acht die zich ervoor hebben aangemeld. De leerlingen krijgen uitleg over het actoronderzoek 

en worden waarderend bevraagd op hoe het leren plannen en monitoren van het eigen werk in de 

klas verbeterd kan worden. De ervaring met deze onderzoeksgroep is, volgens de onderzoeker, 

bijzonder positief. De leerlingen spreken vrijuit, waarderen dat ze zelf een deel van hun studie 

moeten plannen en monitoren, maar hebben er ook kritiek op. Ze weten waar het leren plannen 

voor is (voorbereiden op voortgezet onderwijs) en leggen de vinger precies op wat er nog niet goed 

gaat en zien ook de lastigheid van vinden van oplossingen. Een suggestie uit de junior-

onderzoeksgroep is om de leerlingen meer zeggenschap te geven over het niveau van de taken die 

ze moeten uitvoeren. “Ik zou wel wat meer willen kiezen wat ik kan/wil leren, ik vind het soms best 

veel stress als ik denk dat ik het niet afkrijg, soms blijf ik na schooltijd, zodat ik zeker weet dat ik het 

afkrijg. Misschien kan je gewoon op je eigen niveau doorwerken aan iets” (Verslag 15: 46).  

Wanneer de onderzoeker de opmerkingen van de junioronderzoeksgroep inbrengt in de 

onderzoeksgroep roept dat bij de docenten uit de bovenbouw verbazing en irritatie op. Vooral de 

suggestie om als leerling een keuze te kunnen maken op welk niveau taken kunnen worden gedaan, 

is daar debet aan. Dat verzoek is bij de docenten onbespreekbaar. De actoronderzoeker bespreekt 
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deze opstelling van haar collega’s in de onderzoeksgroep niet. In haar reflectie schrijft ze ietwat 

vergoelijkend dat “het werkelijk meenemen van onderzoeksresultaten van de 

junioronderzoeksgroep voor enkele medewerkers nog wat tijd [leek] te kosten.” (Verslag 15: 49).  

Dit lijkt een gemiste kans. Het gaat in de eerste plaats om de gedachte dat actoronderzoek ook een 

leidend principe kan zijn in het omgang met de betrokken leerlingen. Elke opvatting van leerlingen 

moet dan serieus worden genomen en is dan altijd bespreekbaar. Bespreekbaar wil niet zeggen dat 

die opvatting ook als zodanig gehonoreerd moet worden, maar wel dat de uitkomst van dat gesprek 

uiteindelijk ook het doel van de leerling moet hebben versterkt. In het voorbeeld is dat doel meer 

greep op het eigen huiswerk. In de tweede plaats is de reactie van de collega’s interessant omdat 

ze paradoxaal is. Het vraagstuk is een ‘zelfstandige leer- en werkhouding’. De vorm 

‘junioronderzoeksgroep’ lokt de leerlingen uit om ‘zelfstandig’ te denken en te spreken. Dat doen 

ze dan ook volmondig en van harte...en krijgen meteen nul op rekest. 

Er is nog een tweede bijeenkomst met de junioronderzoeksgroep. De actoronderzoeker zegt welke 

suggesties van de junioronderzoeksgroep door de docenten zijn overgenomen en vooral welke niet. 

De junioronderzoeksgroep noemt dat niet overnemen “jammer” (Verslag 15: 51). De auteur zegt 

dat ze door zal gaan met het bepleiten van de voorstellen van de juniorgroep. Ze zegt “Soms kost 

iets gewoon even wat meer tijd.” (Verslag 15: 51). Dat ‘iets’ is vooral de bereidheid en vaardigheid 

van de docenten om de doelen en meningen van de leerlingen in het handelen op te nemen. Het is 

het hart van het lastige vraagstuk en zou als zodanig aan de orde moeten zijn. 

Net als de tweede onderzoeksgroep uit actoronderzoek 7 heeft de junioronderzoeksgroep de vorm 

van een klankbord. Het vraagstuk van de beroepskrachten is het uitgangspunt en de jeugdigen 

krijgen de kans om erover mee te denken. Deze klankbordrol van de jeugdigen in het 

actoronderzoek past in het concept van actoronderzoek en verhoogt de kwaliteit van het 

onderzoek. Maar het betrekken van jeugdigen krijgt, zoals gezegd, niet zelf de vorm van een 

actoronderzoek, waarin een handelingsverlegenheid van de jeugdigen centraal staat en waarin de 

jeugdigen experimenterend met andere bijdragen aan de onderlinge wisselwerking werken om de 

handelingsverlegenheid te verminderen. 

 

De actoronderzoeken 6 en 13 spelen zich af op een ROC. Er is geen onderzoeksgroep met jeugdigen 

gevormd, maar is wel gericht naar de opvattingen van studenten over het vraagstuk gevraagd. In 

beide situaties maakt de uitkomst van die gesprekken indruk op de onderzoeksgroep. De studenten 

van het ROC blijken bijzonder goed in de gaten te hebben hoe de leerkrachten tegen hun werk 

aankijken. De docenten in actoronderzoek 6 zijn onzeker over de vormgeving van het 

onderwijsonderdeel ‘loopbaanbegeleiding’ en de studenten merken die onzekerheid op en  

noemen de invulling van de loopbaanbegeleiding onduidelijk (verslag 6: 39).  

De studenten in actoronderzoek 13 merken het gebrek aan werkplezier bij de docenten en zeggen 

zelf weinig plezier in het onderwijs te hebben. De studenten zeggen dat ze behoefte hebben aan 

docenten met plezier in hun werk en geloof in hun vak (verslag 13: 39). Hoe voor de hand liggend 

de conclusie ook is dat studenten goed zien wat docenten doen en uitstralen, die constatering 

kwam voor de betrokken docenten als een schok. Bij actoronderzoek 13 was die schok de 

belangrijkste veranderimpuls in de onderzoekgroep (verslag 13: 41,44). 

 

Ook het experimenteren met mogelijke verbeteringen voor de jeugdigen, die door een 

onderzoeksgroep waaraan geen jeugdigen deelnemen, bedacht zijn, is een vorm van het betrekken 

van de jeugdigen in het actoronderzoek (verslag 3 en 9) maar wel de meest indirecte vorm. 
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De ervaringen in de actoronderzoeken laten zien dat het betrekken van cliënten niet vanzelfsprekend 

is, maar als het gebeurt, verrassend effectief is. 

 

Relatienetwerk met collega’s 

Hoe geven de onderzoeksgroepen vorm aan de relatie met de collega’s buiten de onderzoeksgroep? 

Bij  actoronderzoeken 2, 4, 10 en 14 speelt die relatie tijdens het onderzoek geen rol. De 

onderzoeksgroep werkt los van de overige collega’s30. Die collega’s komen na het onderzoek in beeld 

als diegenen aan wie de resultaten worden gepresenteerd. Bij de andere 11 actoronderzoeken31 staat 

de relatie tussen de onderzoeksgroep en de rest van de organisatie op de agenda en vaak vanaf het 

begin. De vormgeving van die relatie is in  vier categorieën in te delen: Op de hoogte houden, input 

vragen, experimenteren en netwerkuitbreiding. 

Een vorm kan ‘op de hoogte houden’ genoemd worden. De collega’s worden op de hoogte gehouden 

via toegezonden gespreksverslagen of rapportages tijdens teamvergaderingen. De auteurs evalueren 

in de verslaglegging deze vorm niet, maar de indruk is dat de vorm weinig betrokkenheid bij het proces 

bewerkstelligt.  

Dan is er ‘input vragen’. De onderzoeksgroep vraagt aan de collega’s via de mail of via een 

gezamenlijke teambijeenkomst om mee te denken met het vraagstuk. Die vraag levert soms meer en 

soms minder input op. In actoronderzoek 8 en 12 speelt die input een belangrijke rol in het 

ontwikkelen van oplossingen.  

Dan is er de vorm ‘experimenteren’. Leden van de onderzoeksgroep nemen zich voor gericht en op 

specifieke momenten, te experimenteren met ander gedrag in hun interactie met collega’s. Wanneer 

de deelnemers aan de onderzoeksgroep dat voornemen uitvoeren, met meer of minder succes, 

bespreken ze hun ervaringen in de onderzoeksgroep.  

En tot slot is er de vorm van de ‘netwerkuitbreiding’ als een vorm van elkaar aansteken. De interactie 

in de onderzoeksgroep draagt bijna organisch bij aan veranderingen in de interactie met anderen 

buiten de onderzoeksgroep. De deelnemers aan de onderzoeksgroep experimenteren doorlopend 

met ander gedrag in de dagelijkse interactie met de collega’s en andere betrokkenen. Zonder dat 

iemand precies kan zeggen hoe en waarom verandert de sfeer in het gehele team of afdeling en 

verandert het gedrag van de collega’s naar jeugdigen en hun ouders. Zie kader 8.6. 

 

Kader 8.6. Netwerkuitbreiding 

 
30 Bij onderzoek 4 bestond de onderzoeksgroep uit het complete kernteam van de organisatie. 
31 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 en15. 
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Een proces van elkaar aansteken is vooral zichtbaar in verslag 5. In actoronderzoek 5 is het lastige 

vraagstuk de moeizame samenwerking tussen leerkrachten van een basisschool en de veelal 

hoogopgeleide en mondige ouders. In de eerste twee bijeenkomsten werd er extern geattribueerd 

aan het adres van het ouders en management. Het management zou onvoldoende achter de 

leerkrachten staan in hun moeilijkheden met ouders (verslag 5: 30-33). In de loop van het 

actoronderzoek verschoof dat externaliseren naar de achtergrond, begonnen de leden van de 

onderzoeksgroep te experimenteren met ander, waarderend, gedrag naar ouders maar ook naar 

collega’s. De sfeer in de teamkamer verbetert evenals de verhouding tussen de leerkrachten en het 

management en de verhouding met de ouders (verslag 5: 38, 52). Zie ook kader 8.8. 

 

Kortom 

De oplossing voor de hier besproken zwakte in het concept van actoronderzoek – een geïsoleerde 

invulling van de onderzoeksgroep – is dat de term ‘onderzoeksgroep’ nadrukkelijk moet worden 

voorbehouden als een tijdelijke ‘verdichting’ in een relatienetwerk dat verschillende, bij de situatie 

passende vormen kan aannemen.  

Bovenstaande omschrijving houdt in dat er geen scherpe grens is tussen de deelnemers aan de 

onderzoeksgroep en de andere betrokkenen. De onderzoeksgroep en de andere betrokkenen zijn 

altijd met elkaar verbonden. Ook als de actoronderzoeker de onderzoeksgroep als een aparte 

projectgroep invult. De onderzoeker stelt dan aan de betrokkenen voor om een tijdelijke verdeling te 

maken tussen betrokkenen die actief aan het vraagstuk werken in een onderzoeksgroep en 

betrokkenen die dat niet doen en pas na het werk van de onderzoeksgroep reageren op het werk van 

de projectgroep. Ook dat voorstel is een verdichting in de onderlinge verhoudingen. Eerder zijn 

bezwaren tegen een – bij een projectgroep-aanpak behorende – ‘eerst-dan’ werkwijze  geopperd (zie 

pag. 23), in ieder geval wanneer er sprake is van een complex vraagstuk32. Hoe dan wel de relatie 

tussen de onderzoeksgroep en andere betrokkenen vorm te geven? Steek elkaar aan in een 

uitbreiding van het netwerk op de volgende manier: 1) Overweeg om ook met de betrokkenen op wie 

de handelingsverlegenheid betrekking heeft  een actoronderzoek uit te voeren. 2) Experimenteer in 

de onderzoeksgroep met een andere onderlinge wisselwerking. 3) Experimenteer als deelnemer aan 

de onderzoeksgroep met deze andere wisselwerking in de eigen werksituatie met cliënten, directe 

collega’s, stafmedewerkers en leidinggevenden in formele en informele settingen. 4) Bespreek deze 

experimenten in de onderzoeksgroep. 

 

 
32 Maar er zijn vast complexe situaties denkbaar waar een projectgroep tijdelijk goed kan werken. 
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8.4.3  ’Experimenteren’  

Bij het streven naar ‘closure under mapping’ is in richtlijn 2d toegelicht dat de kern van het streven 

naar sluiting zit in het experimenteren met bijdragen aan de onderlinge wisselwerking. Om het 

experimenteren op gang te brengen is de masterstudenten gesuggereerd om een hulpmiddel te 

gebruiken en dat hulpmiddel zelf onderdeel van het experimenteren te maken. Zie voor de gebruikte 

hulpmiddelen tabel 8.1, pag.99. 

 Richtlijn 2d roept de actoronderzoeker op te bevorderen dat de deelnemers aan de onderzoeksgroep 

experimenteren met ander gedrag in de onderlinge wisselwerking met elkaar en met betrokkenen 

buiten de onderzoeksgroep (kinderen/jongeren, ouders, collega’s, leiding en eventuele anderen). 

Richtlijn 2d  is op dit onderdeel – experimenteer! – in moeilijkheden gekomen. Dat experimenteren is 

in beperkte mate in de actoronderzoeken tot stand gekomen. In actoronderzoek 10 is helemaal niet 

geëxperimenteerd. In de verslagen 1, 4 en 14 heeft het woord ‘experimenteren’ een beperkte 

betekenis. Het woord heeft alleen betrekking op het zich toe-eigenen van het gebruikte hulpmiddel 

door ermee te oefenen in de onderzoeksgroep. Daarbuiten vinden geen experimenten plaats. Deze 

beperkte  betekenis van experimenteren – oefenen  om tot toe-eigening van het gekozen hulpmiddel 

te komen – doet zich ook voor in de verslagen 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13 en 15, maar anders dan in de 

verslagen 1, 4 en 14, beschrijven die onderzoeken dat er, naast het oefenen met de methode in de 

onderzoeksgroep, ook experimenten plaatsvinden buiten de onderzoeksgroep. Deze experimenten 

zijn soms erg bescheiden en soms meer uitgebreid. Zie voor voorbeelden kader 8.8. 

 

Kader 8.7. Experimenteren buiten de onderzoeksgroep 

 

In onderzoek 2 experimenteert één lid van de onderzoeksgroep eenmalig met het kijken in de 

klas bij een andere leerkracht (verslag 2: 37).  

 

In actoronderzoek 3 komen suggesties naar voren over hoe leerkrachten met leerlingen met een 

negatief zelfbeeld moeten omgaan. Deze suggesties worden ‘interactieregels’ genoemd en zijn 

deels ontleend aan appreciative inquiry en humble inquiry. Bijvoorbeeld: “Teleurstellingen halen 

we niet weg voor kinderen, maar we vangen het kind op bij een teleurstelling.” (Verslag 3: 55). Op 

bescheiden schaal experimenteren enkele leden van de onderzoeksgroep met deze 

interactieregels in hun onderwijs in de klas en bespreken dit uitproberen in de onderzoeksgroep.  

 

In onderzoek 7 experimenteren drie leden van de onderzoeksgroep met humble inquiry in een 

multidisciplinair overleg (verslag 7: 43). 

 

In actoronderzoek 9 hebben twee deelnemers aan de onderzoeksgroep geëxperimenteerd met 

kleine methodische aanwijzingen in de interactie met leerlingen en collega’s (verslag 9: 83).  
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In onderzoek 13 hebben de deelnemers aan de onderzoeksgroep geëxperimenteerd het 

waarderende vragen stellen aan collega’s en leerlingen (verslag 13: 35) 

 
 

 

In de genoemde verslagen heeft het hulpmiddel de hoofdrol gekregen. Het hulpmiddel is niet gebruikt 

om alleen een start te maken met het experimenteren, maar het onderzoek tendeerde er naar het 

juist toepassen van het hulpmiddel tot het leidende principe in het onderzoek te maken. Wanneer de 

actoronderzoeker bijvoorbeeld appreciative inquiry als hulpmiddel koos, kon  het actoronderzoek 

veranderen in een appreciative inquiry. In appreciative inquiry experimenteren de leden van de 

onderzoeksgroep met ander gedrag naar elkaar en wel met het waarderend spreken en onderzoeken, 

maar de onderzoeker zag dit experimenteren vooral als een oefening in het juist uitvoeren van de 

methode, in plaats van als een experiment in het wijzigen van de onderlinge wisselwerking, 

 

Dan zijn er nog de verslagen 5, 6, 7, 11 en 13 waarin het experimenteren een bredere betekenis krijgt. 

Het hulpmiddel is niet alleen aanleiding om met ander gedrag te gaan experimenteren, maar 

tegelijkertijd onderdeel van het experiment. Het experimenteren begint in de onderzoeksgroep en 

breidt zich uit naar anderen buiten de onderzoeksgroep. Zie kader 8.8 

 

Kader 8.8. Experimenteren binnen en buiten de onderzoeksgroep 

 

In actoronderzoek 5 is, zoals eerder genoemd, het lastige vraagstuk de moeizame samenwerking 

tussen leerkrachten van een basisschool en de veelal hoogopgeleide en mondige ouders. In de loop 

van het onderzoek zien de deelnemers aan de onderzoeksgroep een parallel tussen hoe zij met 

elkaar in de onderzoeksgroep en met collega’s in het team samenwerken en hoe de gesprekken 

met de ouders gaan. De onderzoeksgroep experimenteert in de bijeenkomsten met waarderend 

met elkaar omgaan en voert dat experiment ook uit met collega’s in de rest van het team. Daarnaast 

experimenteert de onderzoeksgroep ook in de 10 minuten gesprekken met ouders met de tips die 

in de onderzoeksgroep zijn ontwikkeld. En die tips zijn deels op dat waarderend met elkaar omgaan 

gebaseerd. Zo is de situatie besproken waarin ouders zeggen dat het te verbeteren gedrag van het 

kind zich thuis niet voordoet. De leerkracht hoort dat als verwijt en valt stil of schiet in de 

verdediging. De tip is om in die situatie te reageren met de opmerking ‘Goed om te horen dat het 

thuis beter gaat. Heeft u vanuit uw ervaring tips hoe ik in de klas zou kunnen reageren?’. Het doel 

van de opmerking is te waarderen wat goed gaat en om samen met de ouders de thuis- en 

schoolsituatie te verkennen en met elkaar te bespreken hoe het kind het beste thuis en in de klas 

gesteund kan worden.  

In de leerkrachtenkamer wordt levendig gesproken over ‘educatief partnerschap’ en 

experimenteren de deelnemers aan de onderzoeksgroep met waarderend onderzoeken. De 

actoronderzoeker schrijft “Het is de week van de tien minuten gesprekken. In de leerkrachtenkamer 

worden tijdens de lunchpauze ervaringen uitgewisseld. Zowel negatief als positief. Te merken is dat 

de onderzoeksgroep zich aanwezig opstelt, inbreng geeft maar ook vragen stelt aan leerkrachten 
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buiten de onderzoeksgroep hoe men de kwaliteit van het gesprek zou kunnen verbeteren. Vragen 

zoals: heb je weleens gehad dat het gesprek wel goed verliep? Wat hielp je toen? Daarnaast werden 

de eigen positieve ervaringen ingebracht waarop anderen reageerden: dat is een goed idee. In een 

gesprek met een van de adjunct-directeuren uit het managementteam wordt voorgesteld om een 

dagdeel van de studiedag in het nieuwe jaar aan partnerschap met ouders te besteden. Het heeft 

meer aandacht nodig dan gedacht. Ze is blij verrast en nieuwsgierig over de ontwikkelingen in de 

onderzoeksgroep. Ze merkt een verandering in de teamkamer tussen de leerkrachten: leerkrachten 

communiceren meer en openlijker over het contact met ouders.” (Verslag 5: 38). Bij actoronderzoek 

5 komt het experimenteren goed van de grond. 

 

De actoronderzoeker van onderzoek 6 heeft een vergelijkbare aanpak. Dit onderzoek is hierboven 

al aan de orde geweest als voorbeeld: de onderzoeksgroep van een afdeling van een ROC, zich 

verzettend tegen eilandjes vorming, wordt zelf een eilandje. In de onderzoeksgroep wordt 

geëxperimenteerd met humble inquiry. Op aandringen van de actoronderzoeker doen enkele leden 

een poging om dat experimenteren bij de collega’s buiten de onderzoeksgroep voort te zetten. En 

dat laatste is, anders dan bij actoronderzoek 5, geen succes. 

 

Zwakte? 

De discrepantie tussen een beperkte toepassing van het experimenteren en het concept van 

actoronderzoek is dat actoronderzoek het experimenteren centraal zet. De onderzoeker en de 

onderzoeksgroep experimenteren met ander gedrag in en buiten de onderzoeksgroep. Dat andere 

gedrag betreft aanpakken voor het specifieke vraagstuk, ingebed in ander gedrag in de onderlinge 

wisselwerking.  In de besproken onderzoeken stond het juist toepassen van een methodiek centraal 

in plaats van het experimenteren met aanwijzingen uit de methodiek. Er is wel met inhoudelijke 

verbetersuggestie in het onderwijs en de hulpverlening geëxperimenteerd, maar op een zeer kleine 

schaal. 

Naar welke zwakte wijst deze discrepantie tussen de richtlijn uit het concept en het gebruik door een 

deel van de actoronderzoekers? Het wijst op een ambivalentie in de gegeven richtlijn. Aan de ene kant 

was er de nogal algemene en weinig benadrukte richtlijn om te experimenteren met het variëren van 

de eigen bijdrage aan de onderlinge wisselwerking. Aan de andere kant werden de masterstudenten 

op het spoor van een methodisch uitgewerkte ‘inquiry’ gezet. De relatie tussen de methode en het 

experimenteren bleef daarbij in het midden. De meeste studenten kozen als uitweg uit die 

ambivalentie om de aangedragen methode, de inquiry, te volgen en het experimenteren als bijzaak te 

beschouwen of te negeren. De oplossing ligt uiteraard in het verwijderen van de ambivalentie. Niet 

het volgen van een vooraf gegeven methode is de kern van actoronderzoek, maar het 

experimenteren. 

 



122 
 

8.4.4  ‘Verwelkom gedoe’  

De studenten zijn in richtlijn 1b geïnstrueerd om tijdens het onderzoek ‘gedoe’ te verwelkomen. Deze 

deel-instructie is op grote schaal genegeerd. De instructie ‘verwelkom gedoe’ is in het onderwijs 

onderbouwd met de begrippen microkosmos en parallelproces (zie hoofdstuk 2).  

Alle verslagen vermelden dat er gedoe ontstond in de uitvoering van het actoronderzoek. Gedoe dat 

de vorm aannam van externaliserend gedrag, regimebewaking, irritaties over misverstanden, geduw 

en getrek, afspraken niet nakomen, schermen met procedures en regels. De intensiteit van het gedoe 

varieerde sterk. In een enkel geval had het gedoe amper invloed op een succesvol verloop van het 

actoronderzoek, in andere gevallen was er sprake van verstoorde verhoudingen waarbinnen het 

actoronderzoek weinig impact had.  

Bijna alle verslagen beschrijven het gedoe als een belemmering in het verloop van het proces, soms 

als een moeilijkheid die voorkomen had kunnen worden door een betere toepassing van 

actoronderzoek.  

In bijna alle verslagen is te zien dat het lastige vraagstuk niet alleen buiten maar ook binnen de 

onderzoeksgroep speelt; de onderzoeksgroep als microkosmos of als plaats waar een parallelproces 

naar voren komt. Ook al hebben de auteurs dat zelf niet altijd gezien. Een beperkt aantal voorbeelden 

staan in het kader 8.9. 

 

Kader 8.9. Microkosmos en parallelproces 

 

In verslag 1 is het parallelproces dat de studenten op een mbo-opleiding zich niet uitgedaagd 

voelen, net zoals de docenten zich ook niet uitgedaagd voelen. De auteur schrijft “…de studenten 

[………] vinden dat er weinig uitdaging wordt geboden bij de lessen en raken gedemotiveerd. De 

docenten op hun beurt geven aan dat zij ook onvoldoende worden uitgedaagd om mee te denken 

over schooluitval. De docenten wachten op input van het management om in actie te komen; het 

management legt de verantwoordelijkheid juist bij de docenten.” (Verslag 1: 14). De (potentiële) 

veranderkracht  van het benoemen van een parallelproces is dat docenten zich zouden kunnen 

realiseren hoe het voor de jongeren is om zich niet uitgedaagd te voelen. ‘O, wacht eens even. De 

jongeren voelen zich tegenover ons zoals wij ons voelen tegenover het management.’. Het geeft de 

docenten de mogelijkheid om zich beter te verplaatsen in de jongeren en hun klacht meer serieus 

te nemen en misschien meteen ook de positie van het management beter te begrijpen. ‘Het 

management  ergert zich aan ons zoals wij ons aan die (onzes inziens) klagende, 

verantwoordelijkheid afschuivende, jongeren ergeren.’. En tegelijk komt een oplossingsrichting in 

zicht. De docenten zouden kunnen denken ‘wij moeten ons naar de jongeren gedragen zoals wij 

willen dat het management zich naar ons toe gedraagt’. En ‘misschien moeten wij ons naar het 

management minder als lastige jongeren gedragen’. En tenslotte zou het serieus nemen van het 

idee van een parallelproces voor het management kunnen betekenen dat het management zich 

naar de docenten gedraagt zoals het management wil dat de docenten zich naar de leerlingen 

gedragen. 
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In verslag 2 is het vraagstuk externaliserend probleemgedrag van kinderen in een basisschool voor 

speciaal onderwijs. Meteen in de eerste bijeenkomst van de onderzoeksgroep is een parallelproces 

zichtbaar: de leerkrachten externaliseren ook. Ze leggen de verantwoordelijkheid voor het oplossen 

van het vraagstuk in hoofdzaak bij het management. De auteur spreekt voorzichtig over “de neiging 

om maar beperkt gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen” (Verslag 2: 31). Verder zeggen de 

leden van de onderzoeksgroep in de eerste bijeenkomst dat het doorbreken van de in de organisatie 

aanwezige ‘eilandjescultuur’ belangrijk is (Verslag 2: 29). Tegelijkertijd valt de onderzoeksgroep uit 

elkaar en gaan de deelnemers aan het onderzoek als individuele eilandjes verder. Het eilandjes 

gedrag was niet alleen iets in de organisatie als geheel maar kwam ook in de onderzoeksgroep tot 

uiting. In de beschrijving is goed te zien hoe de complexiteit van het vraagstuk meteen in de eerste 

bijeenkomst van de onderzoeksgroep op tafel ligt: er is sprake van een team waarvan de leden de 

verantwoordelijkheid voor lastige vraagstukken bij het management leggen en zich op hun eigen 

werk terugtrekken in een sfeer van overleven. Dat zich terugtrekken op het eigen werk is blijkbaar 

een reactie op  onrust in de organisatie; fusie, vertrek directeur, wisselende teamleiders, oplopende 

werkdruk, een sfeer van ‘alle zeilen bijzetten’ (Verslag 2: 32; 35). Ook al is dat zich terugtrekken te 

begrijpen, het is niet de enig mogelijke reactie. Het is in een dergelijke situatie ook mogelijk om 

elkaar als collega’s op te zoeken en te kijken welke verbeteringsmogelijkheden er zijn, binnen de 

eigen invloedsfeer. Het is niet de bedoeling om de individuele leerkrachten verantwoordelijk te 

maken voor de oplossing van fusie- en managementchaos, maar wel om te benadrukken dat er ook 

in een chaotische situatie meerdere handelingsmogelijkheden zijn. Zie verderop over gespannen 

sociale verhoudingen.  

 

Het onderwerp in verslag 8 is begeleiding van vrijwilligers die hulp bieden aan vluchtelingen. De 

handelingsverlegenheid betreft het vinden van een goede balans tussen sturen – aanwijzingen 

geven – en ondersteuning bieden via een dialoog. De handelingsverlegenen zijn teamleiders van de 

organisatie die teams van vrijwilligers begeleiden. Vier teamleiders vormen een onderzoeksgroep. 

Op de tweede bijeenkomst schuift een vijfde teamleider aan. Deze teamleider komt de anderen 

vooral vertellen hoe het moet. Ze komt sturen. Deze opstelling zorgt voor irritatie bij de anderen. 

De actoronderzoeker schrijft “Tijdens deze bijeenkomst liep de interactie onderling moeizamer. De 

groepssamenstelling was ook anders, dit gaf een andere groepsdynamica. De teamleider die voor 

het eerst in de groep kwam was kritisch tegenover andere teamleiders. Zij durfden minder te zeggen. 

De teamleiders lieten elkaar regelmatig niet uitpraten en er werd minder doorgevraagd. Ook werd 

er meer in oplossingen gedacht waardoor er weer weerstand ontstond bij andere teamleiders.” 

(Verslag 8: 51). De actoronderzoeker ziet niet de parallel met het vraagstuk. De balans tussen het 

geven van aanwijzingen en het bevorderen van een dialoog lag in deze bijeenkomst in de 

onderzoeksgroep op tafel. 

 

Het vraagstuk in verslag 13 speelt op een afdeling van een ROC. Het personeel zit met de handen in 

het haar over het ongeoorloofd verzuim van de studenten. Vooral in de ochtend en de middag zijn 

soms hele klassen afwezig. Er is al van alles geprobeerd en niks heeft gewerkt. Onder andere is er 

samenwerking met een team van jongerenwerkers die alle verzuimende leerlingen opbellen. Veel 

docenten hebben het opgegeven en het hoge verzuim als een gegeven geaccepteerd. Verder werkt 

het team sinds 2016 met een nieuwe  onderwijsmethode waar het team “sceptisch” tegenover staat 

(Verslag 13: 6). Tijdens het actoronderzoek zoekt de onderzoeksgroep regelmatig de interactie met 
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de rest van het team. De actoronderzoeker constateert een wisselende betrokkenheid van het team 

bij de poging tot verbetering die het onderzoek is.  

In deze omschrijving is een parallelproces te zien. Het opgeven van pogingen om het verzuim van 

de leerlingen te verminderen, de wisselende betrokkenheid bij het vraagstuk en de sceptische 

houding ten opzichte van de gebruikte onderwijsmethode, kan als verzuim worden gezien. Het 

verzuim van de studenten spiegelt het verzuim van de leerkrachten. De actoronderzoeker heeft niet 

zo naar het proces gekeken. Ze schrijft, terugkijkend op het onderzoek “De wisselende 

betrokkenheid van de overige teamleden werd als belemmerend ervaren. Er is veel gepuzzeld over 

de vraag hoe iedereen mee te krijgen in het proces. Door tijdens alle teamvergaderingen aandacht 

te besteden aan het vraagstuk van ongeoorloofd verzuim is de onderzoeksgroep er wel in geslaagd 

om het onderwerp levend te houden en iedereen betrokken te houden. Het blijft wel een punt van 

zorg en aandacht.” (Verslag 13: 45). Het perspectief ‘microkosmos’ had juist deze ‘wisselende 

betrokkenheid’ niet als belemmering geduid maar verwelkomd als manifestatie van de lastigheid 

van het vraagstuk. Met de term parallelproces had het begrip voor de verzuimende studenten 

kunnen groeien. De wisselende betrokkenheid had gezien kunnen worden als een kans om te 

experimenteren met een andere inbreng in de wisselwerking. De vraag is dan niet hoe iedereen 

mee te krijgen. De constatering is dat er een onderlinge wisselwerking onder docenten is die 

‘ongeoorloofd verzuim’ bij de docenten bevordert en de vraag is wat de eigen bijdrage aan die 

wisselwerking is en met welke andere bijdrage aan de onderlinge wisselwerking kan worden 

geëxperimenteerd om dat ongeoorloofde verzuim onder docenten te laten afnemen. 

 

In verslag 14 neemt een stafmedewerker de leiding van het onderzoek, zonder succes, over. De 

actoronderzoeker werkt in een team ‘Daghulp’. Het team maakt deel uit van een grote organisatie 

voor jeugdhulpverlening aan kinderen tussen 4 en 7 jaar met gedrags- en ontwikkelingsproblemen. 

Binnen de afdeling zijn er verschillende disciplines die met elkaar moeten samenwerken en buiten 

de afdeling is er de samenwerking met ouders en pedagogische professionals van andere 

organisaties. Deze samenwerking is het vraagstuk. Er is handelingsverlegenheid hoe die 

samenwerking goed van de grond te krijgen. Dan doet zich tijdens de tweede bijeenkomst van de 

onderzoeksgroep een duidelijk samenwerkingsprobleem voor. Iemand met een stafpositie in de 

organisatie neemt de leiding van de bijeenkomst over en stuurt het gesprek haar richting op. 

Volgens de betrokkenen liep de energie en betrokkenheid weg en ontstond er bij een aantal 

deelnemers een gevoel van benauwdheid (Verslag 14: 31). De actoronderzoeker reflecteert in het 

verslag op het voorval en analyseert het voorval aan de hand van een typologie van stijlen van 

leidinggeven – het optreden van de stafmedewerker zou passen in het type van een “directe 

taakgerichte stijl” – en aan de hand van een typologie van teamgedrag, de onderzoeksgroep zou uit 

“remmers” bestaan (Verslag 14: 32). De actoronderzoeker verwelkomt de gebeurtenis niet als het 

zichtbaar worden van (een deel van) het samenwerkingsvraagstuk. Het samenwerkingsvraagstuk 

werd in de onderzoeksgroep aan den lijve ervaren en had een aanzet kunnen zijn tot het 

experimenteren met andere bijdragen aan de wisselwerking met de collega’s. De onderzoeksgroep 

spreekt af de volgende bijeenkomst op het voorval met de stafmedewerker terug te komen maar 

doet dat niet. 
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Zwakte? 

Het negeren van de instructie 1b – ‘verwelkom gedoe’ – is uiteraard een discrepantie met het concept. 

Op welke zwakte in het concept wijst deze discrepantie? In ieder geval is de instructie in de huidige 

vorm niet opgewassen tegen een concurrerende instructie. Instructie 1b wijst op het ‘hier en nu’ van 

het lastige vraagstuk. De lastigheid is in de alledaagse interactie meteen zichtbaar – nu – en niet alleen 

bij anderen, maar – hier – bij de actoronderzoeker zelf en bij de direct betrokkenen in de 

onderzoeksgroep. Elke bijdrage aan het ‘hier’ van de alledaagse interactie bestendigt of wijzigt het 

vraagstuk, bedoeld of onbedoeld. In het gedoe wordt de lastigheid zichtbaar en dat is welkom, omdat 

in het omgaan met het gedoe de lastigheid kan worden aangepakt. 

Dit ‘hier en nu’ idee bleek niet opgewassen tegen wat een ‘daar en later’ idee genoemd kan worden. 

De masterstudenten werkten bij het zoeken naar sluiting met een ‘daar en later’ invulling. Het 

vraagstuk speelt zich ‘daar’, buiten de onderzoeksgroep, af. De onderzoeksgroep ontwikkelt, van 

buiten naar het vraagstuk kijkend, een oplossing die ‘later’ toegepast wordt. Vanuit het ‘daar en later’ 

gezien is gedoe in en om de onderzoeksgroep een belemmering voor de ontwikkeling van goede 

oplossingen.  

In de uitvoering van het actoronderzoek domineerde het ‘daar en later’ zoals dat in de meer gangbare 

regulatieve cyclus en verwante faseringen, zoals de PDCA-cyclus, voorkomt. Dat het ‘hier en nu’ niet 

goed uit de verf kwam in de actoronderzoeken heeft mogelijk twee oorzaken. In de eerste plaats nam 

de richtlijn ‘verwelkom gedoe’ een marginale plaats in binnen het actoronderzoeksconcept, zoals dat 

aan studenten is gepresenteerd. De termen ‘microkosmos’ en ‘parallelproces’ zijn wel genoemd, maar 

kregen weinig nadruk. In de tweede plaats is het ‘hier en nu’ idee vooral analytisch. Het laat zien dat 

het vraagstuk in het hier en nu van alledag terugkomt, maar zegt nog niet wat je dan moet doen, 

behalve het gedoe als uitdrukking van het vraagstuk accepteren. Het ‘daar en later’ van de regulatieve 

cyclus heeft hier ogenschijnlijk meer te bieden. Het geeft via de fasering richting. Bovendien kan het 

‘daar en later’ aantrekkelijk zijn omdat het alledaagse handelen van de actoronderzoeker zelf niet in 

het geding is. Het vraagstuk speelt zich elders af en zou via duidelijke gereedschappen, van buiten af, 

aangepakt kunnen worden. De regulatieve cyclus is betrekkelijk ‘clean’ tegenover het moerasachtig, 

onoverzichtelijke karakter van het ‘hier en nu’ van het actoronderzoek, om de metafoor van Schön te 

gebruiken (Schön, 1983: 43). 

 

Kortom, de instructie om gedoe te verwelkomen kwam in bijna alle actoronderzoeken in 

moeilijkheden. Er bleek een discrepantie tussen het concept en de uitwerking van de 

actoronderzoekers. Die discrepantie wijst op zwaktes in het concept en die zijn  a) de marginale plaats 

die het ‘hier en nu’ in het concept inneemt en b) de richtingloosheid van het ‘hier en nu’. Het idee 
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geeft geen richting hoe naar sluiting te streven in de complexiteit van de dagelijkse onderlinge 

wisselwerking.  

 

Oplossing? 

De zwakte kan worden opgelost door het ‘hier en nu’ een centrale plaats in het actoronderzoek te 

geven, door het te verbinden met handelingsalternatieven en door de aantrekkingskracht van het idee 

te vergroten. Dat laatste misschien door een ‘decentrering’ van de positie van de actoronderzoeker in 

het complexe vraagstuk. Door het benadrukken dat de actoronderzoeker een speler is in een spel dat 

zij/hij maar beperkt kan beïnvloeden. De onderzoeker kan het hele spel niet overzien en hoeft dat ook 

niet. Ze kan zich beperken tot experimenten in onderlinge wisselwerking in de onderzoeksgroep en 

met andere betrokkenen en die relativering brengt mogelijk het overzicht en gemoedsrust bij de 

actoronderzoeker terug. 

 

Gespannen sociale verhoudingen een contra-indicatie voor actoronderzoek? 

Gedoe varieert in intensiteit. Wanneer conflicten de beroepsuitoefening continu belemmeren dan 

gaat gedoe over in gespannen sociale verhoudingen. Al eerder (pag. 58) is aan de orde geweest dat 

sommige auteurs, waaronder Verschuren (2017) en Van der Zouwen (2019), ernstig gespannen 

verhoudingen een contra-indicatie noemen voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Eerst 

zouden die verhoudingen verbeterd moeten zijn en pas daarna is onderzoek zinvol. Is die beperking 

ook in de verslagen terug te vinden? Rapporteren studenten sociale spanningen? Zijn de 

masterstudenten, die in gespannen verhoudingen proberen een actoronderzoek uit te voeren, minder 

succesvol en voeren ze dat gebrek aan succes op die gespannen verhoudingen terug? In het volgende 

kader 8.10 komen voorbeelden van gespannen verhoudingen aan de orde. 

 

Kader 8.10. Gespannen sociale verhoudingen  

 

De auteur van verslag 2 spreekt over “onderbezetting” en “een sfeer van alle zeilen bijzetten” 

(Verslag 2: 32). En:  

 

Na de tweede bijeenkomst werd meer en meer duidelijk dat de tijdsdruk waaronder de 

teamleden stonden zo groot werd dat het niet meer zou lukken om nog bijeenkomsten te 

hebben waarin een belangrijk deel van de leden van de onderzoeksgroep aanwezig kon zijn. 

In de school speelde niet alleen het probleem van onderbezetting en gebrek aan continuïteit 

door de wisseling van teamleiders, maar ook kwam daar nog een fusie met een cluster van 

andere scholen bij, als ook het vertrek van de directeur van de school. Na 1 januari 2019 zou 

de leiding van de school in handen komen van een regiodirecteur die meerdere scholen 

onder zich kreeg. Van de vier teamleidersfuncties waren er eind 2018 drie vacant geweest. 

Eén vacature moest begin 2019 nog worden ingevuld. (Verslag 2: 35).  
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In een later gesprek zegt de masterstudent dat de school in overlevingsstand staat.  

 

De situatie in verslag 8 is soortgelijk en ernstiger. De financiering van de organisatie is telkens voor 

één jaar en er is een permanente baanonzekerheid. De auteur schrijft “In de gevoelssfeer had [de 

situatie] effect, het thema ontslag, onduidelijkheid en onzekerheid kwam naar voren in de 

gesprekken.”(Verslag 8: 48). De betrokkenen bij het onderzoek, inclusief de onderzoeker, werden 

tijdens en na het onderzoek ontslagen. 

 

Er zijn verslagen waarin onveilige sociale verhoudingen naar voren komen, zoals in de verslagen 13 

en 14. In verslag 13 is sprake van een breed gevoel van machteloosheid over het schoolverzuim en 

wijzen de collega’s naar anderen en naar de werkdruk. In de situatie van verslag 14 ervaren de 

deelnemers aan de onderzoeksgroep hiërarchische sturing en zeggen zij dat ze zich ‘afgerekend’ 

voelden op bijeenkomsten en spreken over top-down communicatie (verslag 14: 36).  

 

In verslag 6 schrijft de auteur dat betrokkenen de sociale verhoudingen verstoord noemen. De 

deelnemers aan de onderzoeksgroep zeggen het gevoel te hebben persoonlijk verantwoordelijk te 

worden gehouden voor het schooluitval en geven aan “zichzelf terug te trekken, hun eigen plan te 

trekken of met één andere collega te overleggen over een leerling en hoe te handelen en er ontstaan 

subgroepen. Dit wordt niet bespreekbaar gemaakt in het hele team. Ook wordt de ervaren 

onveiligheid niet bespreekbaar gemaakt. We komen overeen dat we dit proces met elkaar in stand 

houden.” (Verslag 6: 37). De manager vormt een ‘meedenkgroep’ ter voorbereiding op een team 

tweedaagse. “We bespreken in deze meedenkgroep dat we inzien dat de teamdynamieken dusdanig 

verstoord zijn dat het niet lukt om de verstoorde verhoudingen te doorbreken. De manager neemt 

het besluit een teamcoach in te schakelen.” (Verslag 6: 41). 

 

In de verslagen 4 en 11 is sprake van verstoorde verhoudingen in een recent verleden. Verslag 4 

schetst een beeld van grensoverschrijdend gedrag van de vorige directrice. “Zo werd een oud-

medewerker voor de ogen van ouders aan haar arm door de gang gesleept en zijn meerdere leden 

van de onderzoeksgroep en plein public toegeschreeuwd, omdat ze in de ogen van de voormalige 

directrice iets niet goed hadden gedaan. Er was geen ruimte voor een weerwoord; misstanden 

werden niet uitgesproken. De medewerkers kregen in hun beleving niet of nauwelijks de 

mogelijkheid om de eigen kant van het verhaal te belichten. Het feit dat de uitbarstingen veelal 

onverwacht plaatsvonden, maakte dat medewerkers angstig naar hun werk gingen; bang voor wat 

zou kunnen gebeuren. In welke bui zou de directrice vandaag zijn?” (Verslag 4: 49). Ongeveer twee 

jaar geleden is er een nieuwe directie aangetreden. Op het moment van het actoronderzoek zijn de 

verhoudingen sterk verbeterd. Ook in verslag 11 is sprake van verhoudingen in een recent verleden 

die verstoord kunnen worden genoemd, maar dat nu niet meer zijn.  

 

 

Om de vraag te beantwoorden of de verslagen het idee ondersteunen dat actoronderzoek niet veel 

zin heeft in situaties met gespannen verhoudingen zijn vooral de verslagen 2,6 en 8 relevant. En 

inderdaad zijn de auteurs van die verslagen bijzonder terughoudend over de impact van hun 

actoronderzoek op de praktijk van de beroepsuitoefening. Zie kader 8.11. 
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Kader 8.11. Is actoronderzoek zinvol bij gespannen verhoudingen? 

 

De actoronderzoeker van verslag 2 is positief over een verbetering in samenwerking in de 

onderzoeksgroep. Het eilandjesgedrag en het externaliseren is afgenomen. Onder invloed van haar 

onderzoek en haar pendelen tussen betrokkenen is die verbeterde samenwerking ontstaan. Maar 

ze is er niet gerust op dat die verbetering blijft bestaan als haar activiteiten stoppen. Op een aantal 

momenten in het verslag spreekt ze het vermoeden uit dat de ingezette ontwikkeling na afloop van 

haar actoronderzoek stopt.  

 

De actoronderzoeker van verslag 6 trekt eenzelfde conclusie. In dat actoronderzoek is 

geëxperimenteerd met humble inquiry, zowel in als buiten de onderzoeksgroep. Aan het eind 

concludeert de onderzoeksgroep: “In de onderzoeksgroep heeft humble inquiry bijgedragen aan een 

verbeterde samenwerking. In de onderzoeksgroep ervaarden de groepsleden een veilige sfeer, 

waardoor groepsleden zich kwetsbaar op durfden te stellen. In het team -waar groepsleden 

verstoorde verhoudingen ervaren- was het niet mogelijk om humble te werk te gaan en zich 

kwetsbaar op te stellen. In een team waarin verstoorde verhoudingen plaatsvinden wordt humble 

inquiry minder gewaardeerd.” (Verslag 6: 51). De auteur constateert dat het actoronderzoek geen 

impact heeft op de rest van het team. De collega’s in de onderzoeksgroep zijn wel beter gaan 

samenwerken, maar de onderzoeker maakt zich weinig illusies over de duurzaamheid van die 

verbetering. De oorzaak voor dat gebrek aan impact ligt bij die verstoorde verhoudingen, volgens 

de actoronderzoeker. 

 

Ook de auteur van verslag 8 uit zich in soortgelijke bewoordingen. Ze signaleert een reeks 

verbeteringen in het werk van de bij het onderzoek betrokken teamleiders (Verslag 8: 57). Maar 

over de duurzaamheid van die verbeteringen is de auteur duidelijk. Die is er hoogstwaarschijnlijk 

niet. Er zijn op dat moment veel veranderingen in de organisatie gaande zoals vertrek van 

leidinggevenden, fusies ed. (Verslag 8: 58). Ook de deelnemers aan de onderzoeksgroep zijn naar 

verwachting over een jaar niet meer in dienst. Desondanks is de actoronderzoeker toch positief 

over actoronderzoek en ziet ze mogelijke langere termijneffecten. Genoemd worden het verplicht 

stellen in de organisatie van intervisie en een leereffect – blijvende verbeterde 

gespreksvaardigheden – bij vrijwilligers die aan het actoronderzoek hebben meegedaan (Verslag 

8:62). 

 

Bevestigen de ervaringen van de masterstudenten de opvatting dat actoronderzoek bij gespannen 

sociale verhoudingen zinloos is? In ieder geval is de ervaring dat een actoronderzoek met een duur 

van een half jaar geen blijvende resultaten oplevert, voor zover dat op dat moment tenminste te 

overzien is.  

Toch is dat niet het hele verhaal. De ervaringen zijn ook dat het mogelijk is om meer of minder 

geïsoleerde verbeterinitiatieven te starten. De leiding kan medewerkers toestaan, of aanmoedigen, 

om in een klein verband te experimenteren met alternatieven. Er kunnen ‘pockets’ of schuilplaatsen 

ontstaan, waarin medewerkers niet alleen de gespannen omstandigheden beter kunnen uithouden, 
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maar ook een betere beroepspraktijk kunnen ontwikkelen, ook al werkt die verbetering in eerste 

instantie niet door naar de rest van het team of de afdeling. De betrokkenen kunnen experimenteren 

met bijdragen aan de onderlinge wisselwerking, vooral ook in de informele dagelijkse conversatie. Ze 

kunnen  een klein en eventueel informeel platform scheppen, waarop inhouden die relevant zijn voor 

het werk worden besproken en waar gezocht wordt naar manieren van omgaan met elkaar die 

normale, prettige sociale verhoudingen zo veel als mogelijk herstellen. Zodra die inhouden en 

omgangsvormen  enige stevigheid krijgen kunnen de deelnemers aan het platform met deze inhouden 

en omgangsvormen breder in het team experimenteren en de leiding, de jongeren of leerlingen en 

ouders betrekken bij het experimenteren, voor zover dat kan. De verwachtingen zouden op een laag 

pitje moeten staan, ook over de eigen invloed. Om het te kunnen volhouden is het nodig om te denken 

op langere termijn, tevreden te zijn met kleine stapjes en te geloven in de mogelijkheid van 

onbedoelde positieve gevolgen. Het is verder nodig om het platform als een emotionele en 

inhoudelijke schuilplaats te koesteren. 

Wanneer bij gespannen verhoudingen de collega’s, waaronder het management, nog voor langere 

termijn met elkaar te maken hebben én wanneer een medewerker voldoende moed heeft om naar 

verbetering te blijven zoeken, dan lijkt voor die medewerker actoronderzoek een goede optie.  

 

8.4.5. ‘Formuleer kennisopbrengst’  

De masterstudenten hebben in richtlijn 3 de opdracht gekregen om een kennisopbrengst van het 

actoronderzoek te formuleren. Die kennisopbrengst is ‘interactieregel’ genoemd. In hoofdstuk 7 zijn 

interactieregels als volgt omschreven: interactieregels geven aan hoe bij te dragen aan de 

beïnvloeding van de onderlinge wisselwerking in de richting van een verbetering. De regel voorspelt, 

bij gebruik, de verbetering niet, maar opent de mogelijkheid voor die verbetering. 

De actoronderzoekers hebben inderdaad als opbrengst interactieregels geformuleerd. Over het 

algemeen zijn die interactieregels parafraseringen van actoronderzoek en/of van het door hen 

gebruikte hulpmiddel (appreciative inquiry en humble inquiry). Op de vraag hoe met een lastig 

vraagstuk om te gaan in onderwijs en hulpverlening gaven de masterstudenten in feite als antwoord 

‘pak het actoronderzoekend of waarderend onderzoekend of bescheiden onderzoekend aan’. Die 

parafraseringen varieerden van een lijst van een twintigtal gedragsregels tot het formuleren van een 

kernprincipe. Voorbeelden in het kader 8.12. 

 

Kader 8.12. Voorbeelden van interactieregels 

 

De kennisopbrengst van actoronderzoek 3, ingekort weergegeven, bestaat uit een aantal 

interactieregels. 
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● Kinderen worden zoveel mogelijk positief benaderd. 

● We stellen bescheiden (humble) vragen aan kinderen over een proces of product. 

● Er worden complimenten gegeven, zowel een-op-een als hardop in de groep.  

● Er wordt naast het geven van complimenten ook gevraagd aan een kind welke 

verbeterpunten het kan aanbrengen. 

● Talenten worden benadrukt en er wordt gekeken hoe deze ingezet kunnen worden om 

uitdagingen aan te gaan. 

● Er wordt geïnvesteerd in persoonlijk contact. Er wordt interesse getoond in het individuele 

kind. Corrigeren is ook belangrijk. Voor zover dit mogelijk is doen we dat een-op-een.  We 

corrigeren kinderen op gedrag en niet op wie ze zijn.  

● Grenzen stellen is belangrijk, hiermee weten kinderen waar ze aan toe zijn.  

● Er wordt meer gekeken naar het proces dan naar het resultaat. 

● We praten met kinderen over hun handelen, op deze manier krijgen ze inzicht in hun eigen 

gedrag. 

● Teleurstellingen halen we niet weg voor kinderen, maar we vangen het kind op bij een 

teleurstelling. (Verslag 3: 55) 

 

Meteen daarop schrijft de onderzoeker op dezelfde pagina “De interactieregels zijn ook te vertalen 

naar interactieregels op leerkrachtniveau.”. In deze interactieregels zijn appreciative - en humble 

inquiry goed terug te herkennen. 

 

Alle verslagen bevelen aan om actoronderzoek te doen. Met als accentverschil dat sommige auteurs 

vooral wijzen op de 5 instructies uit het concept (claim, set, mapping, closure en uitsluiten van 

externe motieven) en anderen vooral op het door hen gebruikte hulpmiddel, zoals het hiervoor 

genoemde voorbeeld van verslag 3. Een voorbeeld van de nadruk op zowel de 5 instructies als op 

het hulpmiddel is verslag 11. Verslag 11 gaat over een onderzoek naar visievorming op een 

basisschool. De actoronderzoeker schrijft 

 

Het handelingsonderzoek33 heeft kennis opgeleverd waar een andere school met een 

soortgelijk vraagstuk gebruik van kan maken. Wanneer een ander schooladvies zou vragen 

over een soortgelijk vraagstuk als op de [school van de onderzoeker], zou de onderzoeker 

adviseren: 

• om onderzoekend te werk te gaan. De onderzoeker zou  adviseren om 

handelingsonderzoek toe te passen. [……] Handelingsonderzoek bestaat uit de volgende 

instructies: claim, set, mapping en closure.  

• om grip te krijgen op een complex sociaal vraagstuk is het bij handelingsonderzoek nodig 

om een groep mensen te verzamelen die hun handelingsverlegenheid benoemen. Deze 

groep mensen vormt samen een onderzoeksgroep.  

• met de onderzoeksgroep wordt een passende methode gekozen. De onderzoeker zou 

appreciative inquiry adviseren. […..] 

• spreek met elkaar interactieregels af om te werken aan een verbeterde samenwerking: 

 
33 Bij de alumni is sprake van ‘handelingsonderzoek’ in plaats van ‘actoronderzoek’. 
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- Met de onderzoeksgroep wordt over het onderwerp “visieontwikkeling” gesproken 

op een manier die groei biedt.  

- Met de onderzoeksgroep wordt onderzocht welke elementen groei kunnen bieden 

ten aanzien van een visie. 

• geef gehoor aan negativiteit. […..] 

• maak gebruik van de techniek van de kapotte grammofoonplaat om te bevorderen dat 

mensen horen welke boodschap overgebracht wordt. De techniek van de kapotte 

grammofoonplaat houdt in dat de boodschap constant herhaald wordt. 

• zorg dat de gevonden oplossingen ieders instemming hebben of er moet in ieder geval 

geen verzet tegen zijn. Verder moeten de oplossingen tegen een stootje kunnen en niet bij 

het minste of geringste omvallen.  

• bij een probleem niet meteen gaan werken aan het probleem zelf, maar zoek eerst met 

elkaar naar waaraan gewerkt moet worden.  

• onderzoek wat er binnen het team nodig is om de kans op diepgaande gesprekken, over 

het doel van onderwijs en hoe het onderwijs eruit zou kunnen zien, te vergroten. De 

onderzoeker stelt voor om de gesprekstechniek van “Humble inquiry” te gebruiken. 

• bevorder dat teamleden zelfonderzoek doen hoe ieder teamlid van waarde kan zijn in het 

visievormingsproces. (Verslag 11: 51). 

 

Actoronderzoeker van verslag 4 vat het actoronderzoek samen in de volgende instructie “Nodig 

handelingsverlegenen rondom een gedeeld onderwerp uit en laat hen via interne sturing aan een 

verbetering van de praktijksituatie werken door persoonlijke ervaringen met elkaar te delen”. 

(Verslag 4: 48).  

 

De samenvattende instructie van actoronderzoeker 15 is: “Kortom, vanuit het vertrouwen in de 

aanwezige potentie binnen de onderzoeksgroep bewegen van eenheid naar diversiteit, van 

benoemen, delen en onderzoeken van eigen handelen naar gezamenlijk handelen en gebruik maken 

van spanningen door deze te onderzoeken en te benutten om te komen tot verbetering in de 

samenwerking.” (Verslag 15: 65). 

 

Andere actoronderzoekers ontlenen hun  interactieregel alleen aan de hulpmiddelen. Zo staat in 

verslag 2 de volgende instructie: “We gaan op zo’n manier met elkaar om dat daaruit blijkt dat we 

gezamenlijk kunnen bijdragen aan gewenste verbeteringen. Dat betekent dat we elkaar positief 

benaderen en dat we oprechte interesse tonen in hoe de ander denkt en voelt door naar elkaar te 

luisteren, belangstelling te tonen en zo mogelijk open vragen te stellen.” (Verslag 2: 46).  

 

De actoronderzoeker van verslag 7 noemt als opbrengst de volgende interactieregels: 

  

1. Iedere inbreng (vraag, opmerking, idee, verhaal, suggestie, etc.) wordt serieus genomen 

door oprecht te luisteren, vragen te stellen en iets met de inbreng te doen (en dit 

terugkoppelen). 

2. Tijdens de gesprekken blijven we in het hier-en-nu. 

3. De aandacht naar de ander en de vragen die gesteld worden zijn nederig en oprecht. 

4. Er wordt de tijd genomen voor de ander, zodat er oprechte aandacht ontstaat (en er een 

vertrouwensband ontwikkeld en/of verbeterd kan worden). 
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5. We stellen elkaar vragen over het waargenomen menselijk gedrag om inzichtelijk te 

krijgen hoe er wordt gereageerd binnen een sociale situatie en om te leren begrijpen waar 

dit gedrag vandaan komt […]. 

6. De intentie van het in gesprek gaan met elkaar en van de vragen die gesteld worden zijn 

gericht op het beter te leren begrijpen van de ander. (Verslag 7: 52). 

 

In deze formulering is humble inquiry te herkennen. En dat was ook het hulpmiddel waarmee de 

onderzoeksgroep had geëxperimenteerd. 

 

In dezelfde geest schrijft actoronderzoeker 12 “Draagvlak creëren door naar elkaar te luisteren en 

te respecteren is de meest waardevolle relationele kennis die is opgebouwd door dit onderzoek.” 

(Verslag 12: 52). 

 

 

De beschreven interactieregels variëren in aantal tussen 16 (verslag 9) en drie (verslag 4). Maar in alle 

gevallen krijgen de interactieregels de vorm a) van het advies om actoronderzoek uit te voeren en b) 

van algemene communicatie-aanwijzingen zoals respectvol luisteren, oprechte interesse tonen en 

bescheiden, open en waarderende vragen stellen. Aanwijzingen om (enigszins) confronterend te werk 

te gaan zijn er ook maar in de marge: rustig je standpunt blijven herhalen, feedback geven, de ander 

aanspreken.  

 

Zwakte? 

Een actoronderzoeker doet verslag van haar onderzoek gericht aan verschillende fora. In ieder geval 

gericht aan de direct betrokken collega’s in de eigen organisatie. Een explicitering/verwoording van 

de verbeterde aanpak kan die aanpak meer verankeren in de dagelijkse praktijk. Die verwoording is 

een voortzetting van het actoronderzoek omdat er overeenstemming moet worden bereikt over 

welke verwoording de aanpak adequaat omschrijft. Een tweede forum is de professionele community. 

Dat is het geheel van een beroepsvereniging, vakbladen en websites met informatie over innovaties, 

over achtergronden van overheidsmaatregelen, over resultaten van praktijk-wetenschappelijk 

onderzoek, praktische aanwijzingen, enzovoort. Bij het laatstgenoemde forum is de vraag hoe de 

actoronderzoekers over het onderzoek moeten rapporteren, opdat de andere vakgenoten en 

praktijkgerichte wetenschappers de resultaten van het actoronderzoek als kennisbron kunnen 

accepteren.  

De kennisopbrengst van de verslagen uit de test bestond uit interactieregels. Een interactieregel als 

kennisopbrengst verwoordt hoe de verbeterde onderlinge wisselwerking er in die specifieke situatie 

uitziet. Kunnen vakgenoten uit andere organisaties en praktijkwetenschappers deze regels als 

kennisopbrengst accepteren, waarop zij kunnen voortbouwen?  
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Niet zonder meer. Deze kennisopbrengst roept vragen op. In de eerste plaats valt op dat de regels 

alleen betrekking hebben op hoe de directe onderlinge wisselwerking is verbeterd en niet op hoe 

condities waaronder die wisselwerking kan plaatsvinden zijn verbeterd, zoals ruimte, verdeling van 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden en vastgelegde procedures of werkwijzen. Deze condities 

kwamen bij de start van menig actoronderzoek wel aan de orde maar óf als onneembare hindernis: 

‘dat is nu eenmaal niet onze verantwoordelijkheid’, ‘zo staat het in het protocol’, ‘dat moet van de 

inspectie’, óf als een door anderen te realiseren oplossing: ‘die bezuinigingen moeten van tafel’, ‘er is 

ander beleid nodig’, ‘er zou een nieuw protocol moeten komen’, ‘de structuur/cultuur moet 

veranderen’. In die startfase stelden de onderzoekers het spreken over condities als onoverkomelijke 

belemmeringen, ter discussie. Ze wezen op de ruimte die de collega’s hebben om zelf verbeteringen 

door te voeren en op de kracht van het samen zoeken. Met het afnemen van het denken in 

onoplosbaarheden, raakte het denken in condities op de achtergrond. De deelnemers aan het 

actoronderzoek zochten nog uitsluitend naar verbetering van de directe onderlinge interactie en niet 

meer naar verbetering van condities. De omschrijving van de term ‘interactieregel’ heeft waarschijnlijk 

bijgedragen aan die focus op de directe interactie.  

In de tweede plaats is het de vraag of deze interactieregels een toevoeging zijn aan bestaande kennis 

over het omgaan met een lastig sociaal vraagstuk. De kennisopbrengst van de actoronderzoeken 

bevestigt dat het beïnvloeden van de dagelijkse onderlinge wisselwerking bijdraagt aan het 

verminderen van de lastigheid van een sociaal vraagstuk, met name via aan appreciative inquiry en 

humble inquiry ontleende aanwijzingen. Maar de kennisopbrengst versterkt of verandert die 

verzameling aanwijzingen niet, vult die ook niet aan en geeft ook geen richtlijnen hoe die aan de 

inquiries ontleende aanwijzingen in uiteenlopende situaties te gebruiken. Mag een dergelijke 

toevoeging aan bestaande kennis wel verwacht worden van actoronderzoek? En als dat zo is, hoe 

moet die toevoeging er dan uitzien om door beroepsbeoefenaren en praktijkwetenschappers als 

kennisbron geaccepteerd te kunnen worden? Bij nader inzien is er meer aan de hand dan een 

onbedoelde bijwerking van de term ‘interactieregel’. Het actoronderzoek is eerder ‘impredicatief’ 

genoemd (zie pag. 89,90). De actoronderzoeker is als insider zelf onderdeel van het vraagstuk en dat 

vraagstuk verandert in het onderzoek. Het kan zijn dat de consequenties van dit zelfrefererend 

karakter van actoronderzoek voor de kennisopbrengst onvoldoende zijn doordacht.  Deze overweging 

voegt nog een vraag toe: hoe ziet de kennisopbrengst van actoronderzoek, als toevoeging aan 

bestaande kennis, er uit wanneer recht wordt gedaan aan het zelfrefererende karakter van het 

onderzoek? 

Beide zwaktes – beperking tot directe onderlinge wisselwerking en twijfel over of er kennis wordt 

toegevoegd – konden niet zonder meer binnen het concept worden opgelost en vragen om een 
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verdere verkenning. Die verkenning vindt plaats in hoofdstuk 9. Als genoemde vragen zijn beantwoord 

is er nog de vraag tot welke verbetering in de instructies aan actoronderzoekers de antwoorden 

nopen.  

 

8.5. Conclusie 

De vraag in dit hoofdstuk is welke moeilijkheden het actoronderzoeksconcept ondervond bij het 

gebruik door 15 masterstudenten bij een lastig vraagstuk in het eigen werk. De inzet van de 

documentanalyse was om via die moeilijkheden het concept te verbeteren, of als dat niet lukte te 

verwerpen. In de test van het concept kwamen  vijf moeilijkheden aan het licht. De bespreking van die 

moeilijkheden leidde tot de volgende veranderingen in het concept: 

1. De voorwaardelijke richtlijn ‘Sluit externe motieven uit’ was restrictief – ‘sluit iets uit’ –  en is 

productief geworden – ‘stel iets vast’. De nieuwe richtlijn luidt: Uitsluitend in en tijdens het 

onderzoeken, niet voorafgaand aan het onderzoek, stellen de betrokkenen vast welke motieven 

als extern kunnen gelden.  

2. Het begrip ‘onderzoeksgroep’ is systemischer geworden. De actoronderzoekers moeten de 

onderzoeksgroep zien als een tijdelijke verdichting in een relatienetwerk die alle betrokkenen 

omvat en niet als een projectgroep die buiten het vraagstuk staat en dat vraagstuk van buiten af 

oplost. De vormgeving van de relatie met betrokkenen buiten de onderzoeksgroep is getypeerd 

als het streven naar elkaar aansteken.   

3. De richtlijn om te experimenteren is centraal komen te staan. De kern van actoronderzoek bestaat 

uit het experimenteren in het hier en nu van de onderlinge wisselwerking van de betrokkenen bij 

het vraagstuk. De inhoud van het vraagstuk is in het experimenteren opgenomen. Aanwijzingen 

voor het experimenteren kunnen gevonden worden in methoden zoals appreciative inquiry en 

humble inquiry.  

4. Ook de richtlijn om gedoe te verwelkomen is in het concept naar voren gehaald. Zie gedoe als de 

manifestatie van de lastigheid van het vraagstuk en als aangrijpingspunt voor het experimenteren 

in het hier en nu van de alledaagse interactie. Ook bij verhoudingen die als verstoord beleefd 

worden.  

5. De kennisopbrengst van actoronderzoek is interactieregel genoemd. De aard van die opbrengst is 

in de test ter discussie komen te staan, maar er kon nog niet een bruikbare nieuwe richtlijn worden 

geformuleerd.  
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Vier van de vijf moeilijkheden konden goed binnen het concept worden opgelost en worden gebruikt 

om het concept te versterken. De vijfde, over de kennisopbrengst, niet. Over die moeilijkheid is een 

verdere verkenning nodig. Die verkenning wordt in het volgende hoofdstuk uitgevoerd. 
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9. Verkenning van handelingskennis 
 

9.1. Inleiding 

Deze studie is gericht op de ontwikkeling van een onderzoeksconcept – actoronderzoek – op daaruit 

afgeleide instructies die beroepsbeoefenaren in staat stellen om dat actoronderzoek uit te voeren. Uit 

de test in het vorige hoofdstuk kwamen vragen over de kennisopbrengst van actoronderzoek naar 

voren. De eerste vraag heeft betrekking op de eenzijdigheid van de interactieregels die door de 

actoronderzoekers zijn geformuleerd. De interactieregels hebben betrekking op de directe onderlinge 

wisselwerking en niet op de condities voor die onderlinge wisselwerking. De tweede vraag is of de 

kennisopbrengst een toevoeging zouden moeten zijn op bestaande kennis over het omgaan met 

lastige vraagstukken. Mag die toevoeging verwacht worden van actoronderzoek en zo ja hoe kan die 

toevoeging eruitzien, zodanig dat recht wordt gedaan aan het zelfrefererende karakter van 

actoronderzoek en zodanig dat andere beroepsbeoefenaren en praktijkwetenschappers die 

toevoeging als kennisbron kunnen accepteren? Dit hoofdstuk geeft een verkenning van deze beide 

vragen weer. De eenzijdigheid komt in 9.2 aan de orde. De vraag naar de toevoeging in 9.3. De 

antwoorden die in de verkenning gevonden worden, leiden tot verbeterde instructies aan 

beroepsbeoefenaren hoe tot een expliciete kennisopbrengst te komen en daarover te rapporteren. 

Die verbeterde instructies worden in 9.4 kort getypeerd en in 10.1 gepresenteerd. 

 

9.2. Eenzijdigheid van de interactieregels 

De kennisopbrengst uit de actoronderzoeken van de masterstudenten legt de nadruk op aanwijzingen 

voor de directe interactie. De actoronderzoekers hebben geen aanwijzingen ontwikkeld om 

ruimtelijke, organisatorische of procedurele condities voor de interactie te veranderen. De 

eenzijdigheid is vermoedelijk in de hand gewerkt door de term ‘interactieregel’ zelf. Deze onbedoelde 

werking van de term kan worden opgelost door de term te verbreden. Het voorstel is om voor die 

verbreding terug te grijpen op de term ‘werkwijze’ (zie pag. 83). Werkwijzen kunnen gericht zijn op 

het indirect beïnvloeden van onderlinge wisselwerking via de condities waaronder de wisselwerking 

plaatsvindt en gericht zijn op het direct beïnvloeden van de wisselwerking zelf. Onder anderen Ostrom 

(2009) noemt condities voor onderlinge wisselwerking. Onder anderen Axelrod (1984) noemt 

werkwijzen voor de directe beïnvloeding van onderlinge wisselwerking. Deze twee vormen van 

beïnvloeding worden hieronder kort besproken. 

 
Beïnvloeding via condities 
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Ostrom werkt aan de vraag hoe een samenwerking van een hoog niveau tot stand komt, waarbij de 

preferenties van alle betrokkenen duurzaam worden gerespecteerd. Haar inzichten zijn gebaseerd op 

empirisch onderzoek naar situaties van beheer van natuurlijke hulpbronnen en publieke diensten. 

Ostrom noemt onder meer zes kenmerken van sociale microsituaties, die succesvolle samenwerking 

bevorderen (Ostrom, 2009: 433): 

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. 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 voor langere tijd 

meer voordelen voor iedereen oplevert. Bij interactie voor een korte termijn kan ‘hit and run’ 

voordeliger zijn voor een van de partijen. 

6. Niet-grimmige sanctiemogelijkheden wanneer een participant de regels niet volgt. Over deze 

sanctiemogelijkheden moet overeenstemming zijn bereikt. 

Deze kenmerken zijn aan te brengen condities. De insider researcher streeft naar het realiseren van 

deze kenmerken. Het werken aan de genoemde kenmerken kan worden gezien als een werkwijze, als 

aanwijzingen hoe een onderlinge wisselwerking rond een sociaal vraagstuk op een hoog niveau te 

verbeteren.  

 

Bij Taleb (2019) is een variant van kenmerk 3 te vinden. Hij bepleit dat wanneer een betrokkene 

invloed wil hebben, deze betrokkene ‘skin in the game’ moet hebben. Deze uitdrukking kan vertaald 

worden als ‘er moet iets voor je op het spel staan’. Wanneer de betrokkenen bij het onderzoek zich 

realiseren dat de onderzoeker dezelfde risico’s loopt bij het experimenteren met ander gedrag als 

iedereen, dan neemt het gezag van de suggesties van de onderzoeker toe. 

 

Directe beïnvloeding onderlinge wisselwerking 

In hoofdstuk 7 zijn appreciative en humble inquiry al genoemd als mogelijke vindplaatsen voor 

werkwijzen (zie pag. 90). Beide inquiries dragen aanwijzingen aan hoe de onderlinge wisselwerking te 

beïnvloeden. Appreciative inquiry stelt een fasering voor: 

1. Kies een waarderende naam voor het vraagstuk. 

2. Ontdek wat in de huidige situatie goed gaat.  
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3. Droom over de ideale situatie. 

4. Ontwerp verbeteringen. 

5. Voer die verbetering uit. 

Het al genoemde onderliggend principe is het waarderen van wat er ligt zoals het er ligt en in het 

bestaande zoeken naar waar zich aanknopingspunten voor (verdere) groei bevinden. 

Humble inquiry stelt voor om een bescheiden opstelling te kiezen in de onderlinge wisselwerking. Een 

bescheiden opstelling, zoals eerder genoemd, bestaat uit de wens om iemand zich te laten openen via 

het stellen van vragen waar je nog geen antwoord op hebt en via het ontwikkelen van een relatie 

gebaseerd op nieuwsgierigheid en interesse in de ander. 

  

Axelrod noemt ‘Tit for tat’ als algemeen geldige grondregel voor het bevorderen van onderlinge 

wisselwerking die op termijn en onder de conditie van wederzijdse afhankelijkheid, voor alle 

betrokkenen voordelig is. Zijn aanwijzingen zijn (Axelrod, 1984: 110): 

1. Wees niet jaloers. Gun de ander ook succes. 

2. Stap niet als eerste uit het proces. Begin met samen te werken. 

3. Beantwoord samenwerking met samenwerking en tegenwerking met tegenwerking. Reageert 

de ander op jouw samenwerking met samenwerking, blijf dan samenwerken. Reageert de 

ander op jouw samenwerking met niet-samenwerken, stop dan ook jouw samenwerking. Pakt 

de ander de samenwerking weer op, reageer dan weer met samenwerking. 

4. Wees niet te slim. Probeer niet slimmer te zijn dan de ander. Blijf uit het proces van nadenken 

over wat de ander zou denken over wat jij zou denken dat de ander zou denken, enzovoort. 

Wees duidelijk over wat jouw positie is. 

Axelrod vat deze aanwijzingen samen als ‘be kind, be provocable, be forgiving, and be clear’.  

 

De verbetering van de instructies van actoronderzoek aan de beroepsbeoefenaren bestaat uit de 

verbreding die via de term ‘werkwijze’ wordt nagestreefd. Actoronderzoek vraagt van de 

beroepsbeoefenaar niet alleen te experimenteren met directe onderlinge wisselwerkingen, maar ook 

met de omstandigheden waaronder die wisselwerking plaats vindt. De actoronderzoeker rapporteert 

over welke werkwijzen – inclusief werkwijzen die gericht zijn op het veranderen van condities – de 

onderlinge wisselwerking van de betrokkenen zo hebben beïnvloed, dat de handelingsverlegenheid is 

afgenomen. 
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9.3. Toevoeging aan bestaande kennis? 

De opbrengst van actoronderzoek is een verbeterde praktijk. Tegelijkertijd is in die verbeterde 

praktijk, naast meer gedeelde voorkeuren, gegroeide expertise en veranderde machtsverhoudingen, 

mogelijk ook expliciete kennis ontstaan over hoe te verbeteren: handelingskennis. De tweede vraag 

die in de test in hoofdstuk 8 naar voren kwam was of de kennisopbrengst van actoronderzoek een 

toevoeging moet zijn op bestaande kennis over het omgaan met lastige vraagstukken. Mag die 

toevoeging überhaupt verwacht worden van actoronderzoek en zo ja, hoe kan die toevoeging 

eruitzien zodat a) deze als kennisbron geaccepteerd kan worden en b) deze recht doet aan het 

zelfrefererende karakter van actoronderzoek?  

 

9.3.1. Mag een toevoeging verwacht worden en zo ja wanneer als kennisbron acceptabel? 

Over de kennisopbrengst van op verbetering gericht praktijkonderzoek is veel geschreven. West en 

anderen lijken geen toevoeging op bestaande kennis te verwachten, die breder bruikbaar is dan in de 

situaties waarin die kennis is ontwikkeld. Zij onderzoeken de kennisopbrengst van praktijkonderzoek 

vanuit een praktijktheoretisch perspectief. De auteurs spreken over “actionable knowledge” (West, 

Van Kerkhoff, & Wagenaar, 2019: 536). De auteurs benadrukken dat deze handelingskennis zich 

ontwikkelt en functioneert in een specifieke praktijk. Die praktijk bepaalt de gebruikswaarde van 

kennis. De gebruikswaarde is geen kenmerk van de kennis zelf. Onderzoek dat impact wil hebben gaat 

volgens hen meer over hoe met kennis om te gaan, dan over het ontwikkelen van kennis zelf. Dat 

onderzoek zou meer moeten gaan over “creating deliberative spaces within which actors can reflect 

on “why enacting directed change is so hard to accomplish” […], why we make the same errors over 

and over again, and why we accept debilitating side effects as an acceptable price to pay for favoured 

solutions […]. Actors may then work to reassemble practices that generate knowing and mobilize 

knowledge in more creative and transformative ways.” (West et al., 2019: 543). Wanneer er ruimte is 

ontstaan om te reflecteren en wanneer dat reflecteren tot andere praktijken heeft geleid ontstaat er 

weten en kennis, volgens deze auteurs. Maar die kennis blijft tot die lokale praktijk beperkt. 

Ook Herr en Anderson, auteurs over action research, wijzen af dat action research kennis toevoegt, 

dat wil zeggen kennis in de vorm van formele of propositionele kennis. Er is wel een toevoeging 

mogelijk in de vorm van ervaringskennis. De lezer zou in het lezen van een verhalend verslag een 

plaatsvervangende ervaring opdoen en daarmee nieuwe ervaringskennis verwerven (Herr & 

Anderson, 2015: 76).  

 

Coghlan (2019) en Bereiter (2014) stellen dat action research kennis oplevert die wel een toevoeging 

is op bestaande kennis. Coghlan, een auteur uit action research, ziet als hoofdtaak voor de action 
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researcher het ontwikkelen van ‘practical knowing’ waarin de onderzoeker gebruikt maakt van “all 

forms of knowing such as experiential learning in building collaborative relationships, propositional 

knowing in drawing on and framing theories” (Coghlan, 2019: 54). Practical knowing is in de opvatting 

van Coghlan gesitueerd en incompleet, verwant aan de beschrijving van West en anderen. Het is 

kennis voor het alledaagse handelen, sociaal geconstrueerd, bedoeld voor de uniciteit van de situatie 

en waardegeladen. Practical knowing lijkt bij Coghlan superieur aan propositionele kennis, omdat 

practical knowing ook propositionele kennis omvat en tot bloei brengt (Coghlan, 2019: 54). De 

onderzoeker heeft de opdracht om dit praktisch weten in een “third person practice”, te expliciteren 

in practical knowledge. Dat is praktische kennis over methoden en over “content, process and 

premise”, die voor derden relevant kan zijn en kan bijdragen aan theorievorming (Coghlan, 2019: 

184,185).  Deze ‘third person knowledge’ heeft een wetenschappelijk karakter (Coghlan & Shani, 2020; 

Shani, Coghlan, & Alexander, 2020). In een proces van abductief redeneren ontwikkelt de onderzoeker 

een voorlopige hypothese waarmee gebeurtenissen met elkaar in samenhang worden gebracht. 

Wanneer de hypothese, ingebracht in de onderlinge wisselwerking met de betrokkenen, het 

verbeterproces ondersteunt of verder helpt, dan kan de voorlopige hypothese als “theory-in-progress” 

(Coghlan & Shani, 2020: 9) gelden als wetenschappelijk. 

Evenals de eerdergenoemde auteurs ziet Bereiter, een auteur over educatief ontwerponderzoek, 

praktische kennis ontstaan uit experimenten in de praktijk, gevoed door al aanwezige kennis en 

expertise, bevorderd door gunstige omstandigheden en toegesneden op het specifieke vraagstuk. 

Maar om lastige vraagstukken aan te pakken is volgens Bereiter principled practical knowledge nodig 

(Bereiter, 2014: 50). Ook deze kennis komt experimenterend en zoekend binnen een praktische 

situatie tot stand. Praktische kennis zegt hoe iets moet worden aangepakt en ‘principled’ praktische 

kennis verklaart ook waarom dat zo is. Een verklarende redenering of principe brengt samenhang aan 

in praktische kennis. Dat principe is als verklaring deugdelijk, volgens Bereiter, als het ‘voldoende 

coherent’ is. Een voldoende coherente verklaring is “relatively limited and shallow but nevertheless 

plausible, coherent, and generalizable” (Bereiter, 2014: 11) en functioneel. Functioneel wil zeggen, 

voldoende om die bepaalde praktijk verder te helpen ontwikkelen. Lukt het niet om het lastige 

vraagstuk met praktische kennis op te lossen, dan is het nodig om te zoeken naar een verklarend 

principe waaruit de praktische kennis is afgeleid, om daarna het principe aan te passen om er nieuwe 

praktische kennis uit af te leiden. Lukt het dan wel de praktijk te verbeteren, dan zet de onderzoeker 

nog een volgende stap door de gevonden oplossingen, onderbouwd met het principe, te presenteren 

aan praktijkonderzoekers die voor verwante lastige vraagstukken staan. 

Volgens Bereiter kan principled practical knowledge de kloof tussen theorie en praktijk overbruggen, 

al is de metafoor van de brug volgens hem ongeschikt. Hij pleit voor het beeld van een ladder, waarbij 
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de principled practical knowledge een trede is die weer een volgende stap in de ontwikkeling van 

zowel praktijk als wetenschap mogelijk maakt.  

 

De vraag in 9.3.1 was of van actoronderzoek een toevoeging op bestaande kennis kan worden 

verwacht en zo ja, hoe die toevoeging eruit moet zien om als kennis geaccepteerd te kunnen worden. 

De gedachtegang van Bereiter volgend, is het voorlopige antwoord op die vraag dat die toevoeging 

inderdaad verwacht kan worden en de vorm aanneemt van een werkwijze die wordt ondersteund 

door een verklarend principe. Het ondersteunende principe moet voldoende coherent zijn, dat wil 

zeggen dat het principe mogelijk beperkt en oppervlakkig – “shallow” – is, maar wel plausibel, 

samenhangend en breed toepasbaar de werkzaamheid van de werkwijze verklaart. De 

handelingskennis die is ontstaan – werkwijze plus voldoende coherent verklarend principe – kan in de 

eigen situatie van de insider researcher werken als een verankering van de bereikte verbetering. De 

betrokkenen ervaren niet alleen dat en hoe de werkwijze werkt, maar kunnen die werking ook, onder 

voorbehoud, verklaren en die verklaring kan de grip op de verbetering vergroten, de verbetering 

verankeren en een opstap voor een volgende verbetering zijn. Die verankering via het verwoorden 

van de handelingskennis is, zoals eerder gezegd (pag. 132), een voortzetting van het actoronderzoek.  

Naast de verdere ontwikkeling van de praktijksituatie van de insider researcher, kan de 

kennisopbrengst, dat is de werkwijze waarin een verklarend principe voor samenhang zorgt, bijdragen 

aan de ontwikkeling van theorievorming over lastige sociale vraagstukken.  

 

9.3.2. Hoe doet de kennisopbrengst recht aan het zelfrefererende karakter van 

actoronderzoek? 

Bij het bespreken van de kennisopbrengst van de actoronderzoeken in hoofdstuk 8 kwam het 

vermoeden naar voren dat de consequenties van dit zelfrefererende karakter van actoronderzoek voor 

de kennisopbrengst onvoldoende zijn doordacht.  In deze paragraaf komt die doordenking aan bod. 

Actoronderzoek is zelfrefererend. Dat wil zeggen dat actoronderzoek ervan uitgaat dat het object van 

het onderzoek in het onderzoeksproces, van binnenuit, tot stand komt. Het onderzoeksobject 

ontwikkelt zichzelf in het onderzoek. Een probleem aan dit uitgangspunt is dat in datagebaseerd en 

kennisgenerend onderzoek zelfreferentie en impredicativiteit verboden zijn. Dat verbod is een 

kernelement in het debat over onderzoek en houdt in dat de onderzoeker en de onderzoeksmethode 

niet zelf onderdeel van het onderzoek kunnen zijn. Een onderzoek naar schooluitval is niet 

tegelijkertijd een onderzoek naar dat onderzoek. Vooraf, naast en achteraf kan kritische reflectie 

plaatsvinden op theoretische en persoonlijke aannames, op methodologische keuzes en op kwaliteit 

van de uitvoering, maar niet in het onderzoek zelf.  
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Zelfreferentie is het refereren van een gebeurtenis naar zichzelf. De kapper die zichzelf knipt, de 

leugenaar die over liegen praat, de wetenschapper die zichzelf wetenschappelijk onderzoekt, de 

verzameling die zichzelf verzamelt, de definitie die zichzelf definieert, een ik die ‘ik’ zegt. Zelfreferentie 

leidt gemakkelijk tot paradoxen, cirkelredeneringen en ambiguïteiten en dat legitimeert het verbod. 

Cirkelredeneringen voegen geen kennis toe. Het object van de definitie kan niet in de definitie 

participeren. Paradoxen blokkeren de handeling of redenering. Een element of een proces mag niet 

ambigu zijn, dat wil zeggen iets zijn en tegelijkertijd datgene niet zijn.  

Dat zelfreferentie kan leiden tot paradoxen is een oud inzicht.  Aan Epimenides is de paradox van de 

liegende Kretenzer toegeschreven. In de vorige eeuw werd zelfreferentie en de bijbehorende paradox 

opnieuw onder de aandacht gebracht, naar aanleiding van de verzamelingentheorie, door onder meer 

Bertrand Russell met zijn Russell set paradox (Chia, 1996; Fresán, 2019; Kauffman, 2017). Tot aan de 

20ste eeuw had het verbod op zelfreferentie een grote mate van evidentie. In de twintigste eeuw 

kwam die evidentie onder druk te staan en nam het belang van zelfreferentie en de eruit 

voortvloeiende paradox toe. Zo gebruikte Gödel die paradox om de onmogelijkheid van het funderen 

van een logisch systeem in zich zelf te beargumenteren (Stewart, 2008).  Biggiero schrijft “Self-

reference is at the root of all the paradoxes and problems discussed in the long lasting debate on the 

foundations of mathematics, of which Gödel’s famous theorems represent a crucial part” (2018: 1330). 

Van verschijnsel in de marge verschuift zelfreferentie naar het centrum van de logica (Kercel, Brown-

VanHoozer & VanHoozer, 2002; Kauffman, 2017). 

 

Aspecten van het verbod op zelfreferentie staan al langere tijd ter discussie, zoals het onderscheid 

tussen de wetenschapper en diens object, gerelativeerd door onder andere Kuhn (1962). Of het 

onderscheid tussen proces en toestand, gerelativeerd door auteurs als Whitehead (Weber & Weekes, 

2009) en Elias (1971). En het onderscheid deel en geheel is sterk gerelativeerd door auteurs binnen 

het complexiteitsdenken (Stacey, 2010; Rosen, 2000). Deze laatsten benoemen ook de kracht van 

zichzelf versterkende cirkelredeneringen. Denken in paradoxen is bepleit door onder meer Watzlawick 

(1970; 1990). In de laatste dertig jaar is een stroom van publicaties verschenen over ‘paradox theory’, 

waarin ‘paradox’ het kernbegrip is waarmee naar complexe sociale situaties en vooral naar 

organisaties wordt gekeken. Zie onder meer Pina e Cunha en Putnam (2019) en Schad (2017).  

Maar er is geen overeenstemming over wat de consequenties zijn voor de sociale wetenschap van 

logische grondredeneringen waarin zelfreferentie het uitgangspunt is (Biggiero, 2018). In deze 

verkenning zal worden geprobeerd om de vraag hoe de kennisopbrengst – werkwijze – van 

actoronderzoek eruitziet, te beantwoorden door zelfreferentie als uitgangspunt te nemen.  
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Een eerste verkenning van ‘zelfreferentie’ leidt tot drie kenmerken van werkwijzen: werkwijze is een 

‘eigenform’, een eenheid in samenhang met diens tegendeel en een kader. 

 

Werkwijze als eigenform 

Het eerste kenmerk is dat een werkwijze gezien kan worden als ‘eigenform’. Zelfreferentie is een zich 

herhalend recursief proces34. “Recursie is het proces dat een procedure ondergaat als een onderdeel 

van deze procedure het opnieuw uitvoeren van de gehele zelfde procedure betreft. Met andere 

woorden, recursie betreft alles dat op een bepaald moment naar zichzelf refereert.”35.  In de  recursieve 

herhaling kunnen vaste(re) vormen ontstaan en veranderen. Die vaste vorm wordt een ‘‘eigenform’’ 

genoemd. Een ‘eigenform’ is een gefixeerd punt dat het gevolg is van een transformatie, dat een 

transformatie mogelijk maakt en zelf ook transformeert (Kauffman, 2017). Er volgen drie voorbeelden 

van ‘eigenformen’: De Koch-sneeuwvlok, grammatica en het begrip ‘ik’.  

De Koch-sneeuwvlok is een wiskundige figuur (Kauffman, 2017).   

 

  

In de herhaling van het afbeelden van een driehoek op de zijden van een driehoek ontstaat de vorm 

van een sneeuwvlok. De Koch-sneeuwvlok kan oneindig worden uitgebreid én blijkt, merkwaardig 

genoeg, tegelijk ruimtelijk begrensd in een grotendeels invariante vorm: de sneeuwvlok rechtsonder. 

De grammatica van een taal kan ook gezien worden als een ‘eigenform’. Ontstaan uit het spreken 

stuurt de grammatica, als invariante vorm, het spreken, terwijl op langere termijn de grammatica zelf 

ook in het spreken, verandert.  

Tot slot nog een door Kauffman (2017) aangedragen voorbeeld. In de zelfrefererende zin ‘Ik ben 

diegene die ‘ik’ zegt’, is de ik die zegt een ‘eigenform’. ‘Ik’ is het vaste punt voor ‘diegene die zegt’. ‘Ik’ 

 
34 Recursie is een term uit onder meer de informatica. Het begrip bestaat ook in de speltheorie (Christian & 
Griffiths, 2017) en de wiskunde (Fresán, 2019). Recursie heeft in die domeinen niet dezelfde lading. Recursiviteit 
is in de wiskunde de eis aan een axiomatisch systeem dat het bewijs dat is gebaseerd op de axioma’s in een 
eindig aantal bewerkingen moet kunnen worden geverifieerd (Fresán, 2019: 30). 
35 Bron: https://www.phphulp.nl/php/tutorial/overig/recursieve-functies-in-php/532/wat-is-recursie/1352/  
Verkregen 15-2-2020. 

https://www.phphulp.nl/php/tutorial/overig/recursieve-functies-in-php/532/wat-is-recursie/1352/
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word getransformeerd in een ‘gezegd’ ‘ik’. ‘Ik’ is het vaste punt voor een transformatie en tegelijkertijd 

veranderlijk36.  

 

Een werkwijze geeft aanwijzingen voor het experimenteren in de dagelijkse sociale interactie. Die 

aanwijzingen gaan over hoe de interactie zo in te perken dat er ‘eigenformen’, stabiele patronen, 

kunnen ontstaan die individuen ondersteunen in het bereiken van ieders eigen doel, zonder die van 

een ander te belemmeren. Die ‘eigenformen’ zijn zelf ook werkwijzen, want zij perken zelf ook de 

wisselwerking in. Een werkwijze biedt aanwijzingen over welke in het lokale sociale verkeer gebruikte 

‘eigenformen’ – regels, principes of ruimtelijke inperkingen – bij herhaald gebruik tot nieuwe 

‘eigenformen’ leiden (regels enzovoort), die op hun beurt gewenste lokale en globale transformaties 

bevorderen.  

 

Het idee van een zichzelf versterkende beweging is terug te vinden in de werkwijze van Axelrod. 

Axelrod’s ‘Tit for tat’ aanwijzingen zijn ontwikkeld in een computersimulatie37, gebaseerd op het 

Prisoners Dilemma, maar de inspiratie voor zijn onderzoek lag in de eerste wereldoorlog. In die oorlog 

kwam tussen de soldaten van de oorlogvoerende partijen een vorm van samenwerking tot stand. 

Wanneer de soldaten voor een langere tijd in de loopgraven tegenover elkaar stonden, weigerden de 

soldaten op elkaar te schieten, tot woede van de legerleiding van beide kanten. Die samenwerking om 

te leven en te laten leven ontstond spontaan en Axelrod zocht naar een verklaring voor dat fenomeen. 

De samenwerking in de loopgraven emergeerde als vanzelf uit de situatie. Een eerste voorzichtig en 

misschien onbedoeld gebaar van niet-agressie wordt onverwacht beantwoord met een eveneens niet-

agressief gebaar en dat versterkt de neiging om die vriendelijkheid te herhalen, maar dan explicieter, 

enzovoort. Totdat over de loopgraven heen een patroon van mijden van het gevecht ontstaat dat de 

generaals maar moeilijk de kop in kunnen drukken. Dit zichzelf versterkend proces wordt in Axelrod’s 

onderzoek zichtbaar. Axelrod experimenteert in zijn computersimulaties met verschillende 

combinaties van samenwerken - tegenwerken. Het resultaat van het experimenteren is dat de vier ‘Tit 

for tat’ aanwijzingen (zie 9.2.) als het meest robuust uit de bus komen. Die aanwijzingen leveren voor 

de betrokken partijen op langere termijn de beste resultaten op. De experimenten laten zien dat ‘Tit 

for tat’ zich niet alleen als een zelfversterkend proces over spelers uitbreidt, maar ook dat er maar een 

paar samenwerkende spelers nodig zijn die ‘Tit for tat’ toepassen om een grote groep egoïstisch 

spelende actoren over te halen om ook op ‘Tit for tat’ samenwerking over te gaan. ‘Tit for tat’ 

samenwerking is bij Axelrod een recursief evolutionair proces. Het evolutionaire proces van 

 
36 Zijn muren ook Eigenformen? Vanuit het perspectief van de microfysica is dat inderdaad het geval. 
37 Axelrod’s computersimulaties liggen aan de basis van Agent Based Modeling (zie hoofdstuk 6). 
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samenwerking staat in hoge mate op eigen benen. Het proces heeft niet veel nodig – een paar 

samenwerkende spelers – om te starten en ontwikkelt zichzelf in niet alle, maar wel de meeste 

omstandigheden. “It is encouraging to see that cooperation can get started, can thrive in a variegated 

environment, and can protect itself once established.” (1984: 173). Het is ook niet nodig dat de actoren 

bijzonder rationeel zijn, altruïstisch, charismatisch of vertrouwenwekkend. Het gaat niet om 

vertrouwen maar om daden. Er is ook geen buitenstaande autoriteit nodig om het proces te 

handhaven. “..cooperation based on reciprocity can be self-policing” (1984: 174).   

 

Ook in de aanwijzingen van Ostrom (zie 9.2.) komt dat zichzelf versterkende idee terug. Ostrom’s 

aanwijzingen zijn gebaseerd op decennia lang empirisch onderzoek naar honderden situaties van 

beheer van natuurlijke hulpbronnen en publieke diensten, zoals water en energie, bossen en meren, 

visserij, veiligheid38. Haar vraag was hoe het beheer van die hulpbronnen en diensten het beste kon 

worden georganiseerd. Via overheidsregulering of marktwerking of in eigen beheer? Of combinaties 

ervan? Haar conclusie is dat die systemen het goed doen als de voorzieningen in eigen beheer van de 

gebruikers zijn én waar de gebruikers investeren in het institutioneel vormgeven van de onderlinge 

relaties zodanig dat het vertrouwen in elkaar toeneemt (Ostrom, 2009: 435). De genoemde zes 

aanwijzingen zijn een grote gemene deler van hoe succesvolle organisaties van beheer van 

hulpbronnen of publieke diensten de onderlinge relaties op microniveau vormgeven. Ook bij Ostrom 

is het idee dat die onderlinge relaties emergeren in een zichzelf versterkend proces van samenwerking 

tijdens dat beheer. De samenwerking die, achteraf, teruggevoerd kan worden op de zes kenmerken, 

ontstaat in de samenwerking, maar beslist niet altijd en overal. Die zes kenmerken kunnen vervolgens 

het startpunt zijn voor een nieuw startende samenwerking, maar of er dan ook een succesvolle 

samenwerking ontstaat is niet gegarandeerd.  

 

Werkwijze als samenhang eenheid-tegendeel 

Het tweede kenmerk is dat een werkwijze niet alleen een resultaat nastreeft, maar ook het tegendeel 

van dat resultaat. Cognitie is gefundeerd in het maken van een primair onderscheid (Spencer-Brown, 

2008). Aan een betekenisloze wereld wordt een onderscheid opgelegd. Met dat onderscheid ontstaat 

een intern en extern: aan de ene kant van het onderscheid en aan de andere kant. In het maken van 

het onderscheid ontstaat naast degene die onderscheidt, datgene dat onderscheiden wordt 

tegelijkertijd met het tegendeel39. Het onderscheidene en diens tegendeel hebben elk hun eigen 

 
38 Voor haar werk ontving ze in 2009 de Nobelprijs voor de economie. 
39 Vermoedelijk ontstaat met het primaire onderscheid ook de ervaring van tijd en ruimte. Tijd en ruimte zijn 
waarschijnlijk geen eigenschappen van een fysieke werkelijkheid (Rovelli, 2017) maar eigenschappen van een, 
door evolutie ontstane, ‘interface’ tussen mensen en de werkelijkheid (Hoffman,2016). 
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integriteit. Een gebeurtenis en de context van de gebeurtenis ontstaan tegelijkertijd en aan elkaar 

verbonden (Chia, 1996; Kauffman, 2015; Spencer-Brown, 2008). “Context is an artefact of practice.” 

(West et al., 2019: 544). Een lastig vraagstuk ontstaat tegelijkertijd met een niet-vraagstuk, dat wil 

zeggen met handelingen en opvattingen, gerelateerd aan het vraagstuk, die als vanzelfsprekend en 

niet problematisch worden beschouwd. Dit tweede kenmerk impliceert dat niet alleen 

handelingsmogelijkheden ontstaan, maar ook uit het zicht verdwijnen. En dat de uit het zicht 

verdwenen handelingsmogelijkheden in een andere context of op een ander moment weer nodig 

kunnen zijn. Bijvoorbeeld, een onderwijsmethode stuurt en versterkt het methodische handelen van 

de docent en ondermijnt, tijdens het gebruik van de methode, het zicht op tegenovergestelde 

methodische uitgangspunten, of op (het belang van) niet-methodisch, intuïtief en improviserend 

handelen.  

 

Werkwijze als kader 

Tot slot heeft een werkwijze het karakter van een kader. Wanneer een werkwijze een kader is dan 

kunnen uit de werkwijze aanwijzingen voor het handelen worden afgeleid. In het experimenteren met 

de aanwijzingen zijn niet alleen de aanwijzingen onderwerp van het onderzoek, maar is ook het kader, 

de werkwijze, zelf onderwerp van het onderzoek.  

Om dit idee van zelfonderzoek toe te lichten komt opnieuw het begrip impredicativiteit aan de orde. 

Eerder is een impredicatieve definitie omschreven als een definitie waarin het te definiëren object in 

het definiëren participeert (en verandert). Wanneer het verbod op zelfreferentie wordt losgelaten en  

wetenschappelijk onderzoek eveneens opgevat wordt als een impredicatief proces, dan participeert 

en verandert het te onderzoeken object in het onderzoek. Actoronderzoek is zelfrefererend in de 

betekenis dat het vraagstuk zelf in het onderzoek participeert en wel in de vorm van actoren die 

experimenteren met hun onderling wisselwerking.  

Tegelijkertijd is deze invulling van ‘zelfrefererend’ te beperkt. Zelfrefererend heeft zo alleen 

betrekking op het te onderzoeken lastige vraagstuk en niet op de onderzoeksmethode zelf. En dat is 

wel de implicatie van zelfreferentie. De onderzoeksmethode verwijst terug naar zichzelf en moet als 

methode in het onderzoek zijn opgenomen. Actoronderzoek onderzoekt niet alleen het lastige 

vraagstuk, maar tegelijkertijd de methode van actoronderzoek zelf.  

De vraag is hoe dit in het onderzoek op te nemen zelfonderzoek eruitziet. De grondredenering in 

wetenschappelijk onderzoek is zoals gezegd ‘closure under mapping’. Dat zelfonderzoek zou aan deze 

grondredenering moeten voldoen. In actoronderzoek is die redenering gespecificeerd in de instructie 

om bij een lastig vraagstuk een handelingsverlegenheid van betrokken actoren af te beelden op hun 

onderlinge wisselwerking en te streven naar sluiting. Sluiting in de betekenis van includeren, dat wil 
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zeggen dat de elementen die in het lastige vraagstuk participeren (de betrokkenen in veranderende 

omstandigheden) ingesloten zijn in de verbetering. Hoe is ‘closure under mapping’ van toepassing op 

het zelfonderzoek? Via diezelfde specificatie? 

Dat lijkt niet het geval. Het idee om handelingsverlegenheid af te beelden op onderlinge wisselwerking 

is niet geschikt voor het zelfonderzoek van actoronderzoek. De vraag ‘hoe het eigen 

onderzoeksconcept op te nemen in het onderzoek?’ betreft geen handelingsverlegenheid in de brede 

betekenis van een subjectieve ervaring van niet-lukken, maar is een methodische vraag naar een 

onderzoeksprocedure.  

Hoe ziet het zelfonderzoek er dan wel uit? Welke specificatie van closure under mapping is dan van 

toepassing?  

 

Van Helder et al (2020) dragen het principe ‘exhaustion’ of uitputting aan. Uitputting is een logische 

techniek in de klassieke oudheid, gepropageerd door onder andere Archimedes in zijn poging om de 

oppervlakte van een cirkel te berekenen (Borzacchini, 2006). Zie schema 9.1.uit DeSouza (2012: 2). 

 

 

  

Schema 9.1. Een serie driehoeken die in toenemende mate het oppervlak van een cirkel completeren 

of uitputten.  

 

Uitputting bestaat uit het bewijzen van een bewering door deze bewering met een eindig aantal 

gevallen te bewijzen. Opnieuw is er mapping: twee elementen die op elkaar worden afgebeeld. Er is 

een kader en er zijn aanwijzingen binnen het kader. En opnieuw is er closure, maar nu in de betekenis 

van uitputting of completering. Het onderzoek bestaat eruit te experimenteren met de aanwijzingen, 

zodanig dat het kader compleet wordt gedekt of uitputtend is benut. In schema 9.1 is het kader de 

vraag naar de oppervlakte van de cirkel, waarvoor in de tijd van Archimedes nog geen formule 

bestond. De aanwijzing is om de oppervlakte van de cirkel in te vullen met een driehoek waarvan de 

oppervlakte wel te berekenen is. Wanneer het aantal driehoeken is bereikt die de oppervlakte van de 

cirkel zo compleet mogelijk dekt, dan kan de oppervlakte van de cirkel bij benadering berekend 

worden en kan uit deze werkwijze mogelijk een wiskundige formule worden afgeleid. 

Deze toepassing van het begrip zelfrefererend betekent voor actoronderzoek dat de 

actoronderzoeker closure in beide betekenissen zou moeten hanteren. Binnen de 
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onderzoeksmethode streeft de onderzoeker naar instemming en antifragiliteit, bij uitsluiting van 

externe motieven en ten aanzien van de methode streeft de onderzoeker naar uitputting. In het 

actoronderzoek experimenteert de onderzoeker met werkwijzen als kaders. Uit de werkwijze leidt de 

onderzoeker aanwijzingen af en experimenteert ermee. Gebeurt er in het experiment niet wat er was 

verwacht, dan grijpt de onderzoeker op de werkwijze terug, om na te gaan waar de aanwijzingen 

mogelijk verbeterd of aangevuld kunnen worden. De onderzoeker experimenteert dan opnieuw met 

die verbeterde aanwijzingen. Treden er opnieuw ongewenste effecten op dan grijpt de onderzoeker 

opnieuw op het kader terug, enzovoort. Net zolang totdat de werkwijze als kader uitputtend is benut 

en er geen verbeteringen of aanvullingen meer naar voren komen. Is het doel nog niet bereikt, dan 

zoekt de onderzoeker een nieuwe werkwijze. 

Het actoronderzoek is zelf ook een werkwijze. In de masteropleiding is actoronderzoek als kader 

aangedragen. Studenten experimenteren met aanwijzingen, ontleend aan dat kader, om zodanig aan 

de onderlinge wisselwerking bij hun lastige vraagstuk bij te dragen, dat externe motieven worden 

uitgesloten en instemming met en antifragiliteit van een verbeterde situatie worden bereikt en 

tegelijkertijd het kader wordt uitgeput. Dat laatste wil zeggen dat wanneer zaken niet lopen zoals 

verwacht, de onderzoeker teruggrijpt op het concept van actoronderzoek om het niet-lopen te 

verantwoorden en om het concept, als kader, te benutten om de aanwijzingen bij te stellen of aan te 

vullen. De onderzoeker experimenteert met de verbeterde of nieuwe aanwijzingen en, wanneer zich 

opnieuw ongewenste effecten voordoen, benut het concept opnieuw om tot nieuwe aanwijzingen te 

komen. Enzovoort. Totdat het kader (actoronderzoek) is uitgeput en er geen nieuwe aanwijzingen aan 

ontleend kunnen worden. Er is dan een ander kader (actoronderzoek overstijgend) nodig. Kortom, het 

zelfonderzoek in actoronderzoek bestaat uit het uitputten van het concept in het gebruik ervan.  

 

Conclusie 

In paragraaf 9.3.2 is een antwoord gezocht op de vraag wanneer een werkwijze, als kennisopbrengst, 

recht doet aan het zelfrefererende karakter van actoronderzoek. Het antwoord is dat een werkwijze 

zelfrefererend is, wanneer in de eerste plaats de werkwijze  als ‘eigenform’ richting geeft aan 

experimenteren. De werkwijze helpt de researcher en de andere betrokkenen om zichzelf 

versterkende patronen te genereren, die de handelingsverlegenheid reduceren. De betrokkenen 

experimenteren in de dagelijkse lokale interactie met een herhaald en zich zelfstandig uitbreidend 

gebruik van werkwijzen. Het effect van dat experimenteren – patronen die handelingsverlegenheid 

reduceren – is niet gegarandeerd, rechtstreeks en onmiddellijk, maar ontstaat pas na herhaald 

gebruik. Hoewel een onmiddellijk resultaat in ‘gespannen boog’ situaties (zie pag. 25) wel kan 

voorkomen. 
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Een werkwijze is in de tweede plaats zelfrefererend, wanneer de werkwijze zelf in het onderzoek is 

opgenomen en wanneer het actoronderzoek eveneens als werkwijze in het onderzoek is opgenomen. 

De onderzoeker experimenteert met aanwijzingen die aan de werkwijze zijn ontleend in de 

verwachting dat er gebeurt wat de aanwijzingen voorspellen. Gebeurt er iets anders, dan benut de 

onderzoeker de werkwijze om aanwijzingen te vinden met opnieuw de verwachting dat de gewenste 

effecten optreden en ongewenste buiten de deur worden gehouden. Enzovoort. Net zolang totdat de 

werkwijze is uitgeput en er eventueel een andere werkwijze nodig is.  Wanneer de onderzoeker 

ongewenste of onverwachte effecten interpreteert vanuit de werkwijze en naar nieuwe aanwijzingen 

zoekt, dan kan het kenmerk van samenhang eenheid/tegendeel behulpzaam zijn. Dit kenmerk zegt 

dat het resultaat van een werkwijze niet alleen een specifieke verandering is, maar ook de context van 

die verandering. Nieuwe aanwijzingen zouden de grens tussen wat het beoogde resultaat is en wat de 

context ervan, kunnen verschuiven. Wat eerst als context werd gezien wordt dan onderdeel van de 

verandering en omgekeerd, wat eerst deel uitmaakte van de verandering wordt dan ‘vastgezet’ als 

context. 

 

9.4. Conclusie 

In dit hoofdstuk is een oplossing gezocht voor zwaktes in het onderzoeksconcept met betrekking tot 

de kennisopbrengst, die in hoofdstuk 8 nog niet konden worden opgelost. Er was sprake van een 

zekere eenzijdigheid in de interactieregels en er was de vraag of interactieregels een toevoeging 

moesten zijn op bestaande kennis over het omgaan met lastige vraagstukken. Mocht die toevoeging 

überhaupt verwacht worden van actoronderzoek en als dat het geval was, hoe zag die toevoeging 

eruit, zodanig dat de toevoeging recht deed aan het zelfrefererende karakter van actor onderzoek en 

zodanig dat collega’s, vakgenoten en praktijkwetenschappers die toevoeging als kennisbron kunnen 

accepteren? Het antwoord op deze vragen had tot doel om te komen tot verbeterde instructies aan 

beroepsbeoefenaren hoe tot kennisopbrengst te komen. 

 

De slotsom van deze verkenning is de suggestie om de kennisopbrengst van actoronderzoek een 

werkwijze, onderbouwd met een voldoende coherent principe, te noemen en deze werkwijze als volgt 

te typeren. Een werkwijze ontstaat in en legitimeert zichzelf in het gebruik. Een werkwijze is een kader. 

Uit een werkwijze zijn aanwijzingen af te leiden voor de dagelijkse lokale interactie. Het 

experimenteren met die aanwijzingen kan bij herhaalde toepassing leiden tot ‘eigenformen’ en 

contexten voor ‘eigenformen’, die verdere verbeteringen mogelijk maken. De betrokkenen gaan bij 

het experimenteren na of de beoogde gebeurtenis (en de context ervan) na herhaald gebruik, in een 

zichzelf versterkend proces, ontstaat. Is dat niet of onvoldoende het geval, dan putten de betrokkenen 
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de werkwijze uit in het zoeken naar telkens nieuwe aanwijzingen. Nieuwe aanwijzingen kunnen 

gevonden worden in het verschuiven van de grens tussen gebeurtenis en context en in het wijzigen 

van een verklarend principe onder de werkwijze. Het experimenteren kan leiden tot een nieuwe 

werkwijze of een nieuwe onderzoeksmethode.  

De in actoronderzoek gevonden werkwijze is als kennisbron acceptabel, wanneer in het gebruik van 

de werkwijze, in de lokale praktijk, verbetering ontstond en wanneer de werkwijze zelfrefererend en 

‘principled’ is. Wanneer de gevonden werkwijze een acceptabele kennisbron is voor een andere 

beroepsbeoefenaar, dan geldt ook in dat geval dat de gevonden werkwijze zich legitimeert in het 

gebruik. De gevonden werkwijze is de start van het experimenterend onderzoeken van de 

beroepsbeoefenaar en diens collega’s en staat in het onderzoek zelf ter discussie. 

 

Deze verkenning leidt tot verbetering van de instructies in het onderzoeksconcept. De instructie om 

te experimenteren wordt meer gericht op zichzelf versterkende processen en op het onderzoeken van 

het onderzoeksconcept zelf. Daarnaast wordt de actoronderzoeker gevraagd om handelingskennis te 

formuleren: de werkwijze plus een onderliggend, voorlopig en voldoende coherent verklarend 

principe, als opbrengst van het experimenteren. 

De inzet van de test uit hoofdstuk 8 was het concept van actoronderzoek. Het idee was dat wanneer 

het concept in handen van de masterstudenten in moeilijkheden kwam – moeilijkheden die berusten 

op zwaktes in het concept – én wanneer die moeilijkheden niet binnen het concept konden worden 

opgelost, dat dan het concept als geheel op losse schroeven kon komen te staan. Nu bleek in de test 

dat er inderdaad een moeilijkheid was die niet binnen het concept kon worden opgelost: de vraag wat 

de kennisopbrengst van actoronderzoek is. Met deze moeilijkheid kwam het concept, zoals verwacht, 

in z’n geheel ter discussie te staan. De claim dat actoronderzoek een vorm van wetenschappelijk 

onderzoek is werd ondergraven, wanneer het niet zou lukken om zicht te krijgen op wanneer 

handelingskennis als kennisbron acceptabel kan zijn voor vakgenoten en praktijkwetenschappers. 

Is die ondergraving voorkomen? Is het concept gered? Dat lijkt voorlopig het geval. Gered omdat met 

de uitwerking van ‘werkwijze’ het concept recht is gedaan en zelfs versterkt. Maar ‘voorlopig’ omdat 

de reddingswerkzaamheden bestonden uit een verkenning. Een verkenning is pas een eerste stap. Om 

vast te stellen of de richting die de verkenning wijst inderdaad correct is, is opnieuw  experimenteren 

met de verbeterde instructies nodig. 
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10. Actoronderzoek opnieuw 
 
 

10.1 Inleiding 

In hoofdstuk 7 is een concept van actoronderzoek beschreven. In hoofdstuk 8 is besproken hoe dat 

concept aan een test is onderworpen. In de test bleek dat een aantal moeilijkheden in het concept 

oplosbaar was, op één na: de kwestie van de kennisopbrengst van actoronderzoek. Inzake die kwestie 

bleek een verdere verkenning nodig. De resultaten van die verkenning zijn  in hoofdstuk 9 beschreven. 

Daar kon een vernieuwing van de instructies uit worden afgeleid en tot een voorlopige ‘redding’ van 

het concept worden besloten. In dit hoofdstuk komt het concept van actoronderzoek opnieuw aan de 

orde. Hoe ziet het concept van actoronderzoek er na de test en de verkenning uit? 

In 10.2 wordt het concept opnieuw, in hoofdlijnen, geformuleerd.  

Daarna volgt in 10.3 een beschrijving van een casus van een actoronderzoek. Deze casus is fictief, maar 

gebaseerd op de ervaringen van masterstudenten in de afgelopen jaren. Het doel van deze 

casusbeschrijving is vooral om het concept van actoronderzoek verder te illustreren. In de eerdere 

hoofdstukken zijn al voorbeelden gegeven bij onderdelen van actoronderzoek. Maar deze casus 

beschrijft een actoronderzoek van het begin tot het eind, vooral om de abstracte ideeën uit de 

voorgaande hoofdstukken in de beroepspraktijk te plaatsen en van vlees en bloed te voorzien.  

 

10.2 Actoronderzoek 

Typering 

Actoronderzoek is het systematisch beïnvloeden van de onderlinge wisselwerking van en door 

betrokkenen bij een lastig vraagstuk, gebaseerd op een alternatieve specificatie van closure under 

mapping. De systematiek bestaat uit de volgende instructies, bestemd voor de actoronderzoekers. 

1. Beïnvloed de onderlinge wisselwerking door bij te dragen aan een formulering voor het 

als lastig ervaren vraagstuk. Raak met die bijdrage aan de handelingsverlegenheid die 

betrokkenen ervaren. Zoek naar een zo open mogelijke formulering van die 

handelingsverlegenheid. Stel de formulering tijdens het actoronderzoek ter discussie, 

wanneer deze formulering belemmeringen voor het vinden van een oplossing oproept. 

Wijs aanspraken op de formulering van het vraagstuk, die het vraagstuk voorafgaand aan 

het onderzoek definitief afgrenzen, af. Schep wel ruimte om tijdens het actoronderzoek 

de overwegingen achter die vooraf-aanspraken te onderzoeken. 

2. Beïnvloed de onderlinge wisselwerking door te bevorderen dat er een zich uitbreidend 

relatienetwerk ontstaat van betrokkenen die het vraagstuk willen aanpakken. Begin met 
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wie zich ook maar aandient. Neem in ieder geval de jongeren, leerlingen en studenten in 

het netwerk op. Komt die netwerkvorming niet op gang bij de eerste poging, 

experimenteer dan met ander gedrag. Experimenteer met gedrag dat een zichzelf 

versterkend – of aanstekelijk – karakter kan krijgen. Wijs ook hier eisen aan dat proces 

van netwerkvorming die dat proces van te voren vastzetten af.  Schep ruimte om wel 

tijdens het actoronderzoek de overwegingen achter die vooraf-eisen, te onderzoeken. 

3. Beïnvloed de onderlinge wisselwerking door zelf te experimenteren met gedrag in de 

interactie met cliënten, collega’s en andere betrokkenen, dat anders is dan het gangbare 

eigen gedrag. Bevorder dat andere betrokkenen ook experimenteren. Wijs ook hier eisen 

aan het experimenteren die dat van te voren vastzetten, af en schep ruimte om de 

overwegingen achter die eisen wel in het onderzoek op te nemen. 

Het experimenteren van jezelf en van de andere betrokkenen gaat uit van de volgende 

richtlijnen: 

• Neem aan dat het vraagstuk zich herhaalt in de alledaagse interactie van de betrokken 

bij het vraagstuk. In die herhaling kan het vraagstuk stabiliseren, zich verdiepen of 

verdwijnen. Wees er alert op hoe de lastigheid van het vraagstuk in de alledaagse 

interactie – zowel binnen als buiten de groep direct betrokkenen bij het onderzoek – 

zichtbaar wordt, vaak in gedoe. Gedoe kan aangrijpingspunt voor het experimenteren 

zijn.  

• Start met experimenteren met handelingen die direct op de lastigheid van het 

vraagstuk betrekking hebben. 

• De preferentie en doelstelling van elke betrokkene, gerelateerd aan het vraagstuk, is 

relevant en doet mee wanneer deze door de betrokkene in het spel worden gebracht. 

• Streef in het experimenteren naar anti-fragiliteit. Dat wil zeggen dat onderlinge 

wisselwerking waarmee wordt geëxperimenteerd, ondersteunt dat de betrokkenen 

zelfstandig, in wisselende situaties, hun doelen kunnen realiseren zonder die van 

anderen te belemmeren. 

• Maak gebruik van werkwijzen die in de (literatuur over de) professionele discipline 

voorhanden zijn. Zie die werkwijzen als een startpunt voor het experimenteren dat in 

het experimenteren is opgenomen. De werkwijze is een kader: leidt uit de werkwijzen 

aanwijzingen af waarmee de betrokkenen in de specifieke situatie kunnen 

experimenteren. Onderzoek deze werkwijze in het gebruik: verbetert de situatie 

onvoldoende dan zoeken de betrokkenen in de werkwijze naar alternatieve 
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aanwijzingen, net zolang tot de werkwijze geen nieuwe aanwijzingen meer 

voortbrengt. Zoek dan een nieuwe werkwijze.  

• Denk eraan dat aanwijzingen a) een grens nastreven tussen de beoogde situatie en 

de context van die situatie en b) berusten op een onderliggend verklarend principe. 

Ontstaat er onvoldoende verbetering, experimenteer dan met het verschuiven van de 

genoemde grens. Dat wil zeggen, stel regels of gedrag ter discussie, die op dat 

moment als gegeven, als context, worden beschouwd en die bijdragen aan het 

voortbestaan van het vraagstuk. Of bepleit om regels of gedrag die aan de oplossing 

van het vraagstuk kunnen bijdragen, maar niet vanzelf spreken, als uitgangspunt te 

nemen. De tweede mogelijkheid bij onvoldoende verbetering is te experimenteren 

met het wijzigen van het onderliggende principe. Zoek naar die wijziging, die een zich 

zelf versterkend of aanstekelijk karakter heeft. 

• Het concept actoronderzoek is zelf een werkwijze. Lukt het onvoldoende om met  

actoronderzoek oplossingen te vinden waarmee het vraagstuk opgelost kan worden, 

wijzig dan het onderzoeksconcept of verlaat het. 

4. Streef naar afronding van de onderzoekende beïnvloeding. Het onderzoek kan als 

afgerond worden beschouwd wanneer a) er een verbeterde onderlinge wisselwerking is 

ontstaan die alle betrokkenen als beter of acceptabel beschouwen en hen in staat stelt 

eigen doelen te realiseren zonder die van een ander te belemmeren en wanneer b) die 

verbeterde onderlinge wisselwerking tegen een stootje kan.  

5. Doe verslag van het actoronderzoek en breng de gebruikte werkwijze naar voren, die het 

vinden van oplossingen voor het vraagstuk mogelijk maakte. Beschrijf de werkwijze en 

onderbouw de werkwijze met een voldoende coherent onderliggend verklarend principe. 

Bespreek de kennisopbrengst – werkwijze en onderliggend principe – met de betrokkenen 

bij het lastige vraagstuk. Overeenstemming over de verwoording van de kennisopbrengst 

kan bijdragen aan de verankering van de verbetering. 

 

 

Bespreking en conclusie 

Opnieuw is de vraag aan de orde of het gebruik van deze vernieuwde instructies van actoronderzoek 

de onderlinge wisselwerking van de betrokkenen bij het vraagstuk beïnvloeden (de vraag naar de 

mogelijke impact) en wat het actoronderzoek tot een vorm van wetenschappelijk onderzoek maakt. 

Hoe lost actoronderzoek de moeilijkheid van het in- en uitsluiten van preferenties op en is dat een 

goede oplossing? 
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Deze vragen zijn in hoofdstuk 7 uitgebreid beantwoord. De onderlinge wisselwerking en de 

preferenties die zich erin vormen zijn de grondstof van het onderzoek en er dus in opgenomen. Het 

wetenschappelijk karakter ontleent actoronderzoek aan de onderliggende redenering ‘closure under 

mapping’. Deze redenering is in actoronderzoek  uitgewerkt als het systematisch experimenteren met 

de onderlinge wisselwerking tussen betrokkenen bij een lastig vraagstuk zodanig dat de ervaren 

handelingsverlegenheid rond het vraagstuk voor alle betrokkenen duurzaam is afgenomen.  

De genoemde moeilijkheid is verdwenen. De preferenties van de betrokkenen bij het vraagstuk 

worden ingesloten. Uitsluiting van de preferenties is niet nodig omdat de wetenschappelijkheid van 

het onderzoek niet meer in het verzamelen en bewerken van data zit, maar in het bij elkaar brengen 

en bewerken van die preferenties. Naast een verbeterde beroepspraktijk is handelingskennis 

opbrengst van het actoronderzoek. 

De besproken mastertheses zijn vanuit het perspectief van actoronderzoek wetenschappelijk van 

aard. Eventuele zwaktes in de theses komen voort uit een nog beperkte grip van de masterstudent op 

actoronderzoek – net zoals onvolkomenheden in mastertheses aan een reguliere universiteit voort 

kunnen komen uit een nog beperkte beheersing van de student van datagebaseerd kennisgenerend 

onderzoek. Daarnaast komen zwaktes in de besproken theses voort uit moeilijkheden in het concept 

van actoronderzoek zelf. Die laatstgenoemde moeilijkheden zijn in dit proefschrift aan de orde. 

 

De vernieuwing van de instructies laat de antwoorden zoals in hoofdstuk 7 gegeven in grote lijnen 

ongemoeid maar vullen ze, na de test en verkenning  zoals beschreven in hoofdstuk 8 en 9, aan. Het 

zelfrefererende karakter van actor onderzoek is nu beter in beeld gekomen. Actoronderzoek haalt niet 

alleen de betrokkenen bij het lastige vraagstuk in het onderzoek, zoals al in het concept in hoofdstuk 

7 was voorgesteld, maar ook de methode van actoronderzoek zelf.  Voor dat zelfonderzoek is  het 

principe van  uitputting voorgesteld.   

Verder is de kennisopbrengst beter in beeld gekomen. Die opbrengst – handelingskennis – bestaat uit 

de succesvolle werkwijze plus onderliggend verklarend principe. De werkwijze is een kader dat de 

onderzoeker van aanwijzingen voorziet, waarmee de onderzoeker experimenten kan opzetten. Het 

gebruik van de werkwijze bestaat uit het onderzoeken van de werkwijze door met de aanwijzingen te 

experimenteren, volgens het principe van uitputting. De kwaliteit van de opbrengst kan toenemen 

wanneer de gevonden werkzame aanwijzingen worden gepresenteerd samen met hun onderliggende 

verklarende principes. 

 

10.3 Casus Anna 

Handelingsverlegenheid 
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Een student/onderzoeker van de masteropleiding Pedagogiek, Anna, gaat in haar eigen 

jeugdhulpverleningsorganisatie na welke lastige pedagogische kwestie onderzoekend moet worden 

aangepakt. In een gesprek met haar leidinggevende legt de student uit dat ze een lastige kwestie via 

insidersresearch als actoronderzoek wil aanpakken en dat de eerste stap is dat er een 

handelingsverlegenheid wordt geformuleerd. De leidinggevende zegt dat de organisatie al een tijdje 

werkt met een methode voor systemisch werken. Bij systemisch werken moet de hulpverlener nagaan 

in welk sociaal systeem de cliënt functioneert en de hulpverlener moet proberen actoren uit dat 

sociale systeem bij de behandeling te betrekken. De methode is weinig uitgewerkt. Van de 

hulpverleners wordt verwacht deze centrale gedachte in de hulpverlening handen en voeten te geven. 

Volgens de leidinggevende zijn de hulpverleners handelingsverlegen in de toepassing van die centrale 

gedachte. Hij suggereert dat de student misschien die kwestie kan aanpakken en de hulpverleners kan 

ondersteunen bij de toepassing, misschien via het zoeken van een goede cursus.  

 

Anna is hulpverlener. De vraag is of ze zelf handelingsverlegen is in het werken met de methode. Is 

dat beslist niet het geval dan gaat het waarschijnlijk niet om een erg lastig vraagstuk. Wanneer Anna 

zelf dat systemisch werken goed onder de knie heeft, dan is dat vermoedelijk ook voor collega’s binnen 

handbereik. Tenzij uiteraard Anna een atypische kwaliteit heeft.  En dat is hier niet het geval, ook Anna 

is handelingsverlegen in het systemisch werken. 

 

Anna vraagt of de leidinggevende zelf ook handelingsverlegen is. De leidinggevende zegt dat hij zich 

inderdaad ook een beetje handelingsverlegen voelt. En dat het volgens hem te maken heeft met het 

niet goed weten wie verantwoordelijk is voor wat. In hoeverre is hij verantwoordelijk voor de 

professionele ontwikkeling van de hulpverleners en in hoeverre zijn die hulpverleners dat zelf? Hij 

begrijpt dat hij vooral condities moet scheppen voor een lerende organisatie, maar dat dit er niet erg 

van komt. Het valt Anna op dat de leidinggevende het vraagstuk vooral met educatieve termen 

verwoordt. Cursus, lerende organisatie.  

 

Anna bespreekt het systemisch werken met collega-hulpverleners om na te gaan of zij zich inderdaad 

handelingsverlegen voelen in het werken met die grondgedachte. Dat blijkt te variëren. Alle collega’s 

geven aan dat het systemisch werken niet gemakkelijk is, maar de variatie zit in de beleving van de 

urgentie van het vraagstuk en in de mate waarin de hulpverleners het vraagstuk hun probleem vinden. 

Sommige collega’s mopperen erop dat de methode zo algemeen is en klagen erover dat het 

onduidelijk is wat van hen wordt verwacht. Blijkbaar verwachten deze collega’s dat anderen, 

waarschijnlijk leiding of staf, hen duidelijkheid moeten verschaffen. Anderen zeggen te doen wat ze 
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altijd doen en wat zij denken dat goed is voor de cliënt, systemisch werkend of niet. “Als ik het anders 

moet doen dan hoor ik het wel.” Deze collega’s beschouwen de door de organisatie aangedragen 

methode kennelijk als facultatief en in ieder geval niet als urgent. Nog weer anderen zeggen te 

proberen zo goed als mogelijk zicht te krijgen op het sociale netwerk van de cliënt en dan naar bevind 

van zaken te handelen. Soms lukt het om contact te leggen maar vaak ook niet. Een paar ervaren 

collega’s zeggen dat het systemisch werken de zoveelste methode is die de afgelopen 15 jaar is 

langsgekomen en dat deze methode afleidt van waar het om gaat: het sterker maken van de cliënt. 

Het netwerk is van de cliënt en de cliënt moet functioneren of overleven in dat netwerk. De hulp moet 

gericht zijn op de cliënt helpen te overleven in diens netwerk, in plaats van op het betrekken van het 

netwerk. Deze collega’s hebben inhoudelijke kritiek op de methode, maar hebben deze bezwaren niet 

geuit omdat nieuwe methodes met veel institutionele kracht worden ingezet en ze niet veel ruimte 

voor kritiek ervaren. Deze collega’s hanteren een pocket veto. Ja zeggen en nee doen. 

Praktisch alle collega’s zeggen een hoge caseload te hebben en weinig tijd voor onderling overleg over 

hoe het systemisch werken beter te ontwikkelen. Over het algemeen zeggen de hulpverleners dat hun 

cliënten – jongeren en jongvolwassenen – het bijzonder voor de kiezen krijgen met sociale en 

emotionele problematieken op meerdere levensterreinen. Het valt voor de cliënten niet mee hun 

leven goed op de rails te houden of te krijgen. Deze sociale en emotionele problemen zijn ook goed 

merkbaar in de hulpverleningsrelatie en maken de hulpverlening in de beleving van de hulpverleners 

mooi, maar ook zwaar. 

 

Parallelproces 

Anna kijkt of er sprake is van een ‘parallelproces’. Er is wellicht een parallelproces te zien met drie 

aspecten. 1. Net zoals de jongeren het moeilijk vinden de omstandigheden, de context, in hun leven 

in de greep te krijgen, vinden de hulpverleners het moeilijk hun werkcontext in de greep te krijgen en 

vindt de leidinggevende het moeilijk om de organisatie als lerende organisatie in te zetten om de 

hulpverleners te steunen. 2. Net zoals de cliënten zichzelf een speelbal van hun omstandigheden 

voelen, zien de hulpverleners de cliënten voornamelijk als object voor hulpverlenende interventies en 

ziet de leidinggevende de hulpverlener als object voor educatieve interventies. 3. Net zoals de 

jongeren hun pijn en moeilijkheden via lastig gedrag uitdrukken in de hulpverleningsrelatie, brengen 

de hulpverleners de zwaarte van hun beroep tot uitdrukking in lastig gedrag naar de leidinggevende 

toe. Het parallelproces zou zich ook nog kunnen uitstrekken tot de relatie tussen de leidinggevende 

en diens leiding, maar die dimensie laat Anna voor nu buiten beschouwing. 

 

Het voordeel van het perspectief ‘parallelproces’ is dat het de hulpverleners zou kunnen helpen zich 

in de cliënten en de leidinggevende te verplaatsen. “Zoals ik, hulpverlener, me machteloos voel om 
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het sociale netwerk van de cliënt bij de hulp te betrekken, zo voelt de cliënt zich machteloos (maar dan 

sterker) om de lastige omstandigheden het hoofd te bieden.” En “Zoals ik, hulpverlener, me erger aan 

de niet erg nuttige aanwijzingen van mijn staf en leidinggevenden die ik interpreteer als dat ik het zelf 

uit moet zoeken, zo ergert de jongere zich wellicht aan mijn hulp die hem of haar het gevoel geeft nog 

steeds in de kou te staan.” En het parallelproces helpt mogelijk ook het eigen gedrag beter te 

begrijpen. “Zoals de jongere naar mij, hulpverlener, externaliserend gedrag laat zien, zo laat ik, 

hulpverlener, externaliserend gedrag naar mijn leidinggevende en staf zien.”  

De leidinggevende staat voor de taak een productief parallelproces te bevorderen door het 

‘systemische’ gedrag te laten zien naar de hulpverleners dat hij van de hulpverleners verwacht naar 

de cliënten toe. 

 

Op dit punt aangekomen constateert Anna dat er sprake is van een lastig vraagstuk over methodisch 

handelen waarover preferenties verschillen. Deze verschillen ontstaan en continueren in patronen 

van onderlinge wisselwerking, ook tussen de hiërarchische lagen van de organisatie. Die patronen 

kunnen voorlopig getypeerd worden met termen als ieder voor zich, externaliseren, pocket veto en 

verantwoordelijkheid nemen voor de cliënt. 

 

Het woord ‘voorlopig’ in de vorige zin is belangrijk omdat het tot uitdrukking wil brengen dat het 

bij deze eerste stap niet gaat om een oriënterend of diagnostisch onderzoek naar de achtergrond 

van een lastig vraagstuk, zoals bijvoorbeeld Schaveling, Bryan en Goodman (2012) voorstellen. De 

resultaten van dat onderzoek zouden dan bepalen welke interventies nodig zijn enz. Veel 

voorstellen voor actie onderzoek kennen een dergelijke, op de regulatieve cyclus gebaseerde, 

fasering. Zie onder andere de uitwerkingen van Coghlan (2019), Migchelbrink (2013, 2016) en Van 

der Zouwen (2018). De eerste stap van insiders research als actoronderzoek is van een ander 

karakter. Dit actoronderzoek gaat niet van de regulatieve cyclus uit, maar van een 

geherinterpreteerde empirische cyclus40. De eerste stap dient alleen om te komen tot een zo open 

mogelijke formulering van handelingsverlegenheid in een lastig vraagstuk. ‘Open’ zegt dat 

(expliciete) voorafgaande ulterior motives zijn uitgesloten. In het voorbeeld zijn dat de educatieve 

benadering van de leidinggevende en de aanname dat systemisch werken wenselijk is. Of 

systemisch werken inderdaad een na te streven werkwijze is en hoe de betrokkenen die werkwijze 

tot ontwikkeling moeten brengen, wordt in het onderzoek bepaald en gaat er niet aan vooraf. 

 

Anna bespreekt haar plan met de leidinggevende. Ze legt uit dat haar actoronderzoek uitgaat van het 

uitsluiten van ulterior motives. De leidinggevende verzet zich tegen de consequentie van dit principe. 

“Een actoronderzoek is oké, maar we gaan niet het systemisch werken ter discussie stellen. Dat is nu 

eenmaal het besluit van de organisatie. Op hele goede gronden. Dat is een gepasseerd station!” Anna 

 
40 Claim, set, mapping en closure. 
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geeft aan dat de lastigheid van het vraagstuk er onder meer in zit dat een deel van de collega’s twijfels 

heeft bij de methode en dat die twijfels niet worden weggenomen als de methode niet ter discussie 

mag staan. Anna verdedigt de voorwaarde van het uitsluiten van zulke ulterior motives als een 

belangrijk principe van wetenschappelijkheid. En ze wijst op een ander criterium van 

wetenschappelijke kwaliteit dat zegt dat alle argumenten en alle preferenties recht moeten worden 

gedaan, ook de ‘goede gronden’ van de organisatie. Anna benadrukt dat insiders research als 

actoronderzoek niet uitgaat van een ‘bottom-up’ gedachte of van een democratisch ideaal waarbij de 

meningen en preferenties van ‘de basis’ meer tellen dan die van de top. Het actoronderzoek is van 

een lage kwaliteit wanneer de goede argumenten om systemisch te werken worden genegeerd, zo 

ook als eventueel steekhoudende bezwaren tegen systemisch werken geen aandacht krijgen. 

Actoronderzoek gaat omgekeerd ook niet uit van ‘managerialism’, waarbij de leiding van een 

organisatie doorslaggevende expertise wordt toegekend. 

Na deze argumentatie, en vooral het idee dat hij een veto heeft, geeft de leidinggevende Anna nog 

wat ruimte om het actoronderzoek verder te ontwikkelen. 

 

Claim 

Anna formuleert de centrale vraag van het actoronderzoek als een eerste verwoording van 

handelingsverlegenheid. ‘Hoe de hulpverlening zo in te richten dat de cliënt met de eigen sociale 

context leert om te gaan – als stimulans en als bron van hulp?” Deze formulering houdt ook de 

mogelijkheid open dat het antwoord is dat de sociale context in de behandeling wordt genegeerd. 

Uiteraard zit er in deze formulering ook de aanname dat er met de sociale context van de cliënt in de 

behandeling mogelijk wél moet worden omgegaan. En dat er een onderscheid tussen een cliënt en 

diens context kan worden gemaakt. Enzovoort. Maar deze aannames zijn, in ieder geval voorlopig, 

niet omstreden. Het kan zijn dat tijdens het onderzoek deze aannames ook ter discussie komen te 

staan. 

In meer informele gesprekken met academisch opgeleide collega’s vertelt Anna over het 

actoronderzoek. Ze wordt welwillend aangehoord maar krijgt ook kritiek van deze collega’s wanneer 

ze haar centrale vraag noemt. “Jouw vraag is veel te algemeen een kan daarom niet beantwoord 

worden. Dat wordt geen goed onderzoek.” Anna antwoordt dat die algemeenheid juist bedoeld is 

omdat het voordeel ervan is dat zoveel mogelijk betrokkenen, allemaal met eigen invullingen en 

oplossingen, zich in het vraagstuk kunnen herkennen en mogelijk aan het onderzoek mee willen doen. 

Een algemene niet-specifieke vraag heeft tot doel om van tevoren zo weinig mogelijk bepaalde 

opvattingen over het vraagstuk uit te sluiten. Actoronderzoek staat met die eis van niet-specifieke 

vraagstelling diametraal tegenover gangbaar onderzoek. Actoronderzoek werkt van convergent naar 
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divergent - van wat vastligt naar wat gekozen kan worden. Het is de bedoeling om in en tijdens het 

onderzoek overeenstemming te ontwikkelen over hoe het vraagstuk het beste afgebakend – als 

afbakening nodig is, wat niet per se het geval is – en opgelost kan worden. De collega’s zijn enigszins 

verrast door dit betoogje. 

 

Set 

Nadat Anna een mogelijke formulering voor de handelingsverlegenheid heeft gevonden, stelt ze 

pogingen in het werk om een onderzoeksgroep te vormen. Ze doet dat via een uitnodiging op de mail, 

via persoonlijke gesprekken en op de teamvergadering, die tweewekelijks plaats vindt. Geen van de 

collega’s reageert op de uitnodiging. Dat valt Anna rauw op haar dak. Ze ervaart het als een tegenslag 

en ze is van de kaart. Ze ziet haar onderzoek mislukken. Ze twijfelt in eerste instantie aan haar eigen 

vermogen om een actoronderzoek uit te voeren en wordt in tweede instantie kwaad op haar collega’s, 

die wel zeggen handelingsverlegen te zijn maar geen stappen willen zetten op tot een verbetering te 

komen. En ze wordt ook kwaad op de masteropleiding. Waarom zo’n ingewikkelde vorm van 

onderzoek? Waarom niet gewoon een beperkte, afgebakende onderzoeksvraag en een serie 

interviews om een antwoord op die vraag te vinden? Kan voor een groot deel rustig vanachter het 

bureau worden uitgevoerd. Ben je minder afhankelijk van anderen! Zit je niet met allerlei 

communicatie- en interactieperikelen!  Ze overweegt boos om er de brui aan te geven. 

 

Na een tijdje besluit ze de situatie te laten bezinken en spreekt over de situatie met vrienden, 

docenten en medestudenten. In die gesprekken komt het begrip microkosmos weer langs, ook 

toegepast op de individuele actor in een sociaal systeem. Het patroon in het grotere geheel kan zich 

ook herhalen in die individuele actor. Anna realiseert zich dat ze, wanneer ze tegen een hobbel op 

haar werk aanloopt, zelf ook – in haar interne monoloog – het patroon vertoont wat breder in het 

team speelt: externaliseren en zich op zichzelf terugtrekken. En wanneer ze deze gedachte goed tot 

zich laat doordringen, begrijpt ze dat haar reactie ook ‘logisch’ is, bezien vanuit een systeem-logica. 

Ze is immers onderdeel van het team en de organisatie én onderdeel van de lastige kwestie. Dat 

onderdeel zijn is juist de bedoeling. Het vergroot de mogelijkheid een beïnvloedende rol te spelen. ‘If 

you’re not part of the problem, you cannot be part of the solution.’ 

Daarnaast realiseert Anna zich dat in haar boosheid ook het instrumentalistische denken weer de kop 

opsteekt. Het idee van de onderzoeker als degene die de verbetering tot stand brengt. Als de change 

agent die door slim methodisch handelen een veranderingsproces tot een goed einde brengt. Het niet 

tot stand komen van de onderzoeksgroep slaat haar het instrument uit handen. Terwijl een 

complexiteitsbenadering er juist vanuit gaat dat de onderzoeker ‘alleen maar’ een speler is een spel 
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dat ze beperkt kan beïnvloeden, zonder haar invloed te onderschatten. Ze is niet in haar eentje 

verantwoordelijk voor de verbetering van de hulpverlening. Dat zijn alle collega’s en andere 

betrokkenen bij elkaar. Anna ziet in dat ze niet een held hoeft te zijn, maar een collega die vanuit haar 

positie in de organisatie en in het team en met de capaciteiten die ze heeft, kansen voor verbetering 

moet benutten. Verder realiseert ze zich dat het gedoe rond de onderzoeksgroep relevant is in het 

onderzoek. Het vormen van een onderzoeksgroep is niet een voorwaarde om te kunnen beginnen met 

het onderzoek. Met het gedoe is het actoronderzoek al lang begonnen. Het gedoe geeft juist een beeld 

van de complexiteit van de situatie en dat is goed. De boosheid ebt weg en ze krijgt weer een beetje 

zin in het onderzoek en ze besluit in de onderlinge wisselwerking met haar collega’s zelf te 

experimenteren met niet-externaliserend en niet-instrumentalistisch, procesgericht handelen. 

 

Anna experimenteert 

Zoals gezegd komt een onderzoeksgroep niet tot stand. In de persoonlijke gesprekken benadrukken 

de collega’s het onderwerp echt erg belangrijk te vinden en onderstrepen hun 

handelingsverlegenheid, maar ze zeggen geen tijd te hebben voor iets wat ze als een grote 

tijdsinvestering zien. Sommige collega’s verontschuldigen zich bij Anna omdat ze bang zijn dat hun 

weigering het onderzoek – en daarmee Anna’s studievoortgang – gevaar loopt. Anna verzekert deze 

collega’s dat een verontschuldiging niet nodig is en dat het actoronderzoek geen enkel gevaar loopt 

en dat juist deelname aan de onderzoeksgroep om haar een dienst te bewijzen schadelijk is voor het 

onderzoek.  

De leidinggevende is ook bezorgd over de voortgang van het onderzoek. Hij was blij met het initiatief 

van Anna en had er veel van verwacht. Hij zag kans dat er iets van een lerende organisatie zou 

ontstaan, maar nu is hij bang dat het leren niet van de grond komt. Wanneer hij van Anna hoort dat 

de collega’s zeggen onder een te grote tijdsdruk te staan, verontschuldigt ook de leidinggevende zich 

en zegt dat hij aan de caseload en de financiering op korte of middellange termijn niets kan 

veranderen. De leidinggevende belooft de onderzoeker de werkdruk in te brengen bij het hogere 

management en zegt zich ook te realiseren dat de onderzoeker daar nu niks aan heeft. Anna zegt ook 

tegen de leidinggevende dat een verontschuldiging niet nodig is. Dat het actoronderzoek gewoon 

doorgaat en dat ze blij is dat de werkdruk van de collega’s – en haarzelf – serieus genomen wordt. De 

leidinggevende vraagt enigszins verrast hoe Anna denkt door te gaan als er geen onderzoeksgroep 

ontstaat. Anna legt uit dat de vorming van een onderzoeksgroep deel uitmaakt van het 

onderzoekproces en dat de moeilijkheden die nu ontstaan, zoals een ieder-voor-zich opstelling, 

precies de moeilijkheden zijn die het vraagstuk van het systemisch werken mede tot een lastig 

vraagstuk maken. En dat het mooi is dat deze moeilijkheden nu zichtbaar worden, want, zegt Anna, 
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“dan kunnen we er wat aan doen!” De leidinggevende vraagt “maar wat dan?” Anna zegt daar geen 

uitgewerkt plan voor te hebben, anders dan de situatie aan de collega’s voor te willen leggen in de 

eerstvolgende teamvergadering en vraagt de leidinggevende er tijd voor in te ruimen in de agenda. 

De leidinggevende reageert erg zuinig op dat verzoek. De agenda van de teamvergadering is voor hem 

een belangrijk sturingsinstrument. Hij kan er de informatiestroom naar de hulpverleners mee regelen. 

Zo vaak zien de collega’s elkaar niet en de agenda is altijd overvol. Niet iedereen is er altijd en er moet 

ook regelmatig info herhaald worden. De leidinggevende zegt tegen Anna over het verzoek na te 

moeten denken om een gaatje in de agenda te vinden, waarschijnlijk lukt dat niet op korte termijn, 

niet op de eerstvolgende teamvergadering. Anna reageert niet op deze weigering van haar verzoek en 

blijft de leidinggevende aankijken. Het is even stil en dan schiet de leidinggevende in de lach. “Mijn 

reactie is zeker ook één van de moeilijkheden die mede het lastige vraagstuk uitmaken?” Anna knikt 

en zegt dat het misschien goed is om de teamvergadering niet, of niet in de eerste plaats, als een info-

doorgeefluik te zien, zeker niet in het perspectief van een lerende organisatie. De leidinggevende zegt 

niet zoveel goede ervaringen te hebben opgedaan met open agendapunten. Het leidde tot oeverloze 

discussies waar iedereen ontevreden van werd. Anna zegt dat het lastige vraagstuk – hoe de cliënt te 

helpen om te gaan met de eigen sociale context  – een kernvraagstuk in de hulpverlening is. Het 

vermoeden is dat het succes van de hulpverlening valt of staat met deze kwestie. Er is dus veel voor 

te zeggen om als team (hulpverleners en leidinggevende) verder te komen met dit onderwerp. Hoe 

samen te leren of samen verder te komen zou gezien kunnen worden als een gezamenlijke 

professionele verantwoordelijkheid en niet als de verantwoordelijkheid van de leidinggevende alleen. 

Het is ieders verantwoordelijkheid om te voorkomen dat er oeverloze discussies ontstaan. Of het 

gezamenlijke leerproces slaagt is niet gegarandeerd, maar het vraagstuk is wel erg geschikt om het 

leren mee uit te proberen. Anna stelt nog een keer voor om de volgende teamvergadering deze 

kwestie – het samen leren rond een kernvraagstuk van het methodisch handelen – voor de volle 

bijeenkomst te agenderen en cruciale informatie schriftelijk te delen. De leidinggevende voelt zich 

aangesproken door de redenering van Anna en stemt er mee in en vraagt Anna voor te zitten. Anna 

beschouwt de tweede instructie, ‘set’, nog niet als afgerond. In de teamvergadering zal blijken of er 

een aparte onderzoeksgroep gaat komen. 

 

Uiteraard kan het verhaal ook nog andere wendingen nemen. De leidinggevende zou vast kunnen 
houden aan zijn weigering om op de teamvergadering ruimte voor het onderwerp te maken. 
Bijvoorbeeld ingegeven door het idee dat de hulpverleners minder over werkdruk moeten zeuren 
en hun prioriteiten maar moeten aanpassen. De hulpverleners moeten maar professionaliseren 
binnen de beschikbare tijd. Het lijkt er dan op dat belemmerende patronen nog meer zijn 
‘uitgehard’ en de onderzoeker moet in dat geval op zoek naar een andere ingreep om verandering 
in de onderlinge wisselwerking te bevorderen. Ingrepen die erop gericht zijn om het eigenaarschap 
van het eigen werk van de individuele hulpverleners en van het team te vergroten.  Misschien was 



162 
 

de leidinggevende gevoelig geweest voor de analyse van het ‘parallelproces’, zoals hierboven 
genoemd. Of misschien waren de collega’s die geloven in de methode ‘systemisch werken’ en die 
er proberen handen en voeten aan te geven, bereid gevonden tot een weinig tijdsintensieve en niet 
vergader-achtige vorm van ervaringsuitwisseling. Of misschien kan de student/onderzoeker een 
onderzoeksgroep starten met jongeren en hun ouders! 
De situatie van iedere insider researcher in hulpverlening en onderwijs is weer anders, hoewel er 
ook overeenkomsten zijn, maar het is aan de onderzoeker om na te gaan welke kansen de eigen 
situatie biedt om het actoronderzoek uit te voeren. En kansen zijn er altijd.  

 

Bijeenkomst 1 

12 hulpverleners doen mee aan de teamvergadering. Het team is bijna compleet. Via de agenda zijn 

de teamleden ervan op de hoogte gesteld dat er maar één agendapunt is ‘Hoe de cliënt te helpen 

zelfstandig te handelen binnen de eigen sociale context?’  Anna doet de aftrap door verslag te doen 

van haar activiteiten tot nu toe. Ze legt de nadruk op de opvattingen die ze in haar gesprekken met de 

collega's is tegengekomen over het systemisch werken. De opvatting dat de methode te onduidelijk is 

plus de kennelijke verwachting dat die duidelijkheid door iemand anders dan de professionals zelf 

gecreëerd moet worden. De opvatting dat de methode inderdaad onduidelijk is en dat dit juist mooi 

is, omdat het de hulpverlener de gelegenheid geeft te doen wat de hulpverlener altijd al deed. De 

opvatting van het pocketveto: inhoudelijke bezwaren tegen het systemisch werken, maar deze 

bezwaren niet noemen en ook verder de eigen gang gaan. En de opvatting dat het systemisch werken 

belangrijk en goed is, maar dat het moeilijk is om de methode handen en voeten te geven. Anna vraagt 

of deze weergave de posities in het team recht doet en of er misschien nog andere zijn.  

Het is een tijdje stil omdat de weergave confronterend is en het gesprek opengooit. Dan komt er een 

wat verontwaardigde reactie van een collega die de methode te onduidelijk vindt en gepikeerd is over 

de suggestie dat zij zelf voor haar eigen duidelijkheid zou moeten zorgen. “Als de organisatie een 

methode oplegt dan mag je toch verwachten dat die methode een beetje uitgewerkt is?” Anna zegt 

dat die verwachting er zeker kan zijn, maar dat het ook mogelijk zou kunnen zijn dat een organisatie 

alleen een methodisch principe aandraagt en de hulpverleners vraagt om dat principe uit te werken, 

bijvoorbeeld omdat dat de expertise van de hulpverlener is. De collega zegt “Nou, dat is voor mij 

nieuw. Zo had ik het niet begrepen. Is dit aan de hand met het systemisch werken? Moeten wij het zelf 

uitwerken?” Anna zegt dat het misschien een goed idee is om er zo naar te kijken.  “Ja, dat kan jij wel 

zeggen, maar mag dat van de organisatie?” Ze stelt de vraag aan de leidinggevende. Die wijst naar 

Anna. Anna zegt: “De organisatie zijn wij. Als wij er zo naar kijken dan is dat zo.” Een andere collega: 

“Wij zijn hier niet de baas!” Anna: “De relatie met de cliënt en het proces van hulpverlenen is onze 

professionele verantwoordelijkheid. Daarin zijn wij zeker de baas.” Dan mengt een ervaren teamlid, 

iemand van het pocketveto die inhoudelijke bewaren heeft tegen het systemisch werken, zich in het 

gesprek. “Als wij de baas zijn, zijn we dan ook de baas over het principe? Kunnen we dan ook het 
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principe afwijzen?” Anna reageert: “Natuurlijk. We moeten niet werken met een principe dat we niet 

kunnen accepteren. Hoe kunnen we zoiets verantwoorden naar onze cliënten? Die hebben het al zwaar 

genoeg. Die moeten niet ook nog eens te maken krijgen met hulpverleners die niet of half geloven in 

wat ze doen. Of met hulpverleners die heimelijk inwerken tegen hun organisatie of professie.” “Nou” 

zegt de collega “dan stel ik voor om het systemisch werken af te schaffen.” De leidinggevende kan het 

niet laten om te reageren en zegt meteen: “Geen sprake van!” “Kijk” zegt de collega van het 

pocketveto een beetje triomfantelijk tegen Anna “dat is hoe we hier de baas zijn.” Anna: “Waarom 

tellen de argumenten van de leidinggevende niet? Managers mogen toch ook opvattingen hebben? 

Moeten die zelfs hebben. Natuurlijk zijn er machtsverhoudingen in een organisatie en natuurlijk heeft 

niet iedereen over alles wat te zeggen. Maar over de inhoud van ons werk zijn wij de experts en moeten 

we doen wat wij vinden dat goed is. Niet als eilandbewoners maar als professionals, dus telkens in een 

zorgvuldige afweging van actuele wetenschappelijke kennis, ontwikkelingen in de professie en lokale 

argumenten. En ieders argument telt! Ook die van leidinggevenden. Dus laten we het erover hebben. 

Hoe kijken we aan tegen de rol die het netwerk van de cliënt speelt en moeten wij er wat mee en zo ja, 

wat dan? Of moeten we het systemisch werken afschaffen?” De leidinggevende schudt het hoofd over 

die laatste toevoeging, maar houdt nu zijn mond. 

De collega’s zijn nog maar half overtuigd van hun zeggenschap, maar laten zich toch verleiden tot een 

inhoudelijk gesprek, waarin iedereen haar of zijn visie en argumenten op tafel legt. Het wordt een 

intensief gesprek en de tijd vliegt voorbij. Inhoudelijk is er niemand die het belang van systemisch 

kijken ter discussie stelt. De cliënt moet altijd gezien worden in de eigen sociale context, daar is 

iedereen het over eens. De meningen lopen alleen uiteen wat dat betekent voor de hulpverlening. 

Een kwartier voor tijd zegt Anna “Het is bijna tijd. Het lijkt me dat er nog veel te bespreken is. Hoe gaan 

we verder?” Een solistisch werkende collega gelooft niet meer in inhoudelijke teamgesprekken. Hij is 

gesteld geraakt op z’n eigen vrije ruimte en doet alleen waarvan hij zelf van overtuigd is. De collega’s 

vinden hem waardevol, omdat hij contact kan maken met de moeilijkste jongeren. Hij maakt zich in 

het team behoorlijk onzichtbaar en zorgt ervoor regelmatig een goede reden te hebben om niet in het 

teamoverleg te zijn. Maar hij was wel nieuwsgierig naar wat in deze bijeenkomst aan de orde zou 

komen. De bijeenkomst heeft hem niet gerustgesteld. Hij is bang dat het de kant opgaat van een 

collectieve aanpak, waaraan hij zich moet conformeren. Hij vraagt “Moeten we het eigenlijk met elkaar 

eens worden? Kan niet iedereen z’n eigen ding doen? Ik doe dat in ieder geval al jaren.” En tegen Anna 

zegt hij ”Je vraagt hoe nu verder? Wat mij betreft is er geen behoefte aan ‘verder’. Ik ben niet 

handelingsverlegen in hoe met het netwerk van de jongeren om te gaan. Het was een goed gesprek, 

maar ik heb niet echt iets nieuws gehoord en nog zo’n bijeenkomst heeft voor mij geen toegevoegde 

waarde.” Verschillende collega’s reageren kritisch op deze bijdrage met de opmerking dat in het 
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belang van de jongeren er tenminste een minimale afstemming moet zijn tussen de hulpverleners. 

Anna zegt: “De mate van overeenstemming tussen hulpverleners en de samenwerking in teams is ook 

een van de grotere kwesties rond de hulpverlening en het zou de moeite waard zijn om op dit punt 

door te praten.” En nadrukkelijk zegt ze tegen de solistisch werkende collega “Ik heb hierover echt een 

heel andere mening dan jij. De complexiteit van onze maatschappelijke opdracht staat volgens mij 

geen ‘lone wolfs’ meer toe. Een team is alleen succesvol wanneer er als een team wordt gewerkt. 

Solisten zijn nog steeds belangrijk, maar niet meer als alleen maar solist. Ook de solisten moeten hun 

expertise op gezette tijden delen en het team proberen vooruit te helpen.” Anna laat een korte stilte 

vallen en zegt dan ”Maar dit is mijn overtuiging. Ik vermoed dat jij vindt dat solistisch werken prima 

is.” De collega knikt en zegt dat het belang van het team voor de individuele hulpverlener wordt 

overschat. Anna zegt dat de collega zonet nog het systemisch kijken voor jongeren belangrijk vond, 

maar nu blijkbaar niet voor hupverleners. “Gechargeerd gezegd: het team is voor de hulpverlener wat 

het gezin is voor de jongere.” De collega gruwt van de vergelijking, maar realiseert zich ook dat hij het 

systemisch kijken inderdaad beperkt tot de jongere en niet toepast op de hulpverlener, zonder zich 

van die selectieve toepassing bewust te zijn. Het gesprek stokt op dit punt.  

Anna vraagt welke collega’s wel verder willen praten over het systemisch werken. De leidinggevende 

zegt: “Dat zou iedereen moeten willen!” Anna zegt dat de beslissing aan de collega’s is. Een collega 

vraagt: “Maar hoe gaan we dan verder? Hoe ziet actoronderzoek eruit?” Anna zegt: “Is het oké als ik 

dat de volgende keer toelicht?” “Maar wanneer is dan de volgende keer? Het is allemaal wel een beetje 

onduidelijk.” zegt een collega die ook al kritiek had op de onduidelijkheid van het systemisch werken. 

Anna zegt “Ik zal volgende keer meer duidelijkheid geven en de volgende keer is de teamvergadering 

over een maand. Diegenen die over het systemisch werken verder willen praten gaan dat dan doen. 

De anderen kunnen dan andere kwesties bespreken. Wie doet er mee? Jullie zijn er geen extra tijd mee 

kwijt.” Er geven zich zes collega’s op, inclusief de leidinggevende. Dan zegt Anna tegen de zes collega’s: 

“Dan heb ik alvast een opdracht voor jullie. Bespreek deze kwestie van het systemisch werken eens met 

de jongeren uit je caseload. Vraag eens hoe ze tegen hun belangrijke anderen (ouders, andere voor 

hen belangrijke volwassenen, peergroup) aankijken. Steunen deze mensen de jongeren een beetje in 

leren omgaan met hun problemen? Of maken ze de zaak erger? Of nog anders? Leg de jongeren uit 

dat wij hiermee zitten. Dat we niet goed weten wat onze rol hierin is, als we er al een rol in hebben. 

Vraag hen om hulp. Vraag hen om met ons mee te denken. Ik ben benieuwd wat de jongeren hier zelf 

over te zeggen hebben. Kunnen we het de volgende keer over hebben.” Er komt geen duidelijke 

toezegging dat de zes collega’s dat gaan doen. Anna neemt zich voor om de collega’s de komende 

week aan deze opdracht te herinneren. 
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Na de bijeenkomst 

Anna kijkt op het proces tot nu toe terug. De instructie ‘set’ is afgesloten. Er is een onderzoeksgroep 

tot stand gekomen en er is een oplettend team als een soort achtergrond-onderzoeksgroep. En de 

eerste stap is gezet om de jongeren bij het actoronderzoek te betrekken. Maar de instructie ‘mapping’ 

is nog niet ingezet. In ieder geval hebben zes collega’s ingestemd met het idee dat een actieve bijdrage 

aan de oplossing mogelijk is via een onderzoeksgroep. Maar er is nog geen werkwijze afgesproken om 

met alternatief gedrag te gaan experimenten over het systemisch werken. Anna zelf is uiteraard al wel 

aan het experimenteren met een andere dan haar gangbare bijdrage aan de onderlinge wisselwerking. 

Haar experimentele bijdrage zou getypeerd kunnen worden als het ondermijnen van een 

externaliserende en solistische opstelling in het team. Ze doet dat door te benoemen dat het team de 

baas is en dat solistisch werken onvoldoende is. Maar ze doet het vooral door meteen het inhoudelijke 

gesprek uit te lokken in het team en daarmee feitelijk het team in de ‘eigenaarsrol’ te zetten. De 

instructie ‘mapping’ komt misschien in de volgende bijeenkomst van de onderzoeksgroep over een 

maand aan de orde. Verder is er nog geen idee over de relatie tussen de onderzoeksgroep en de rest 

van het team. Anna neemt zich voor de volgende bijeenkomst deze relatie te bespreken en in ieder 

geval de suggestie achter de hand te hebben om breed verslag te doen van de bijeenkomsten van de 

onderzoeksgroep. In ieder geval moet die relatie onderzoeksgroep - team blijvend op de agenda. 

 

Na afloop van de bijeenkomst vraagt de leidinggevende aan Anna “Hoe vond je het gaan? Ben je 

tevreden?” Anna kaatst de vraag terug. “Hoe vond jij het gaan? Is de lerende organisatie een beetje 

begonnen?” De leidinggevende neemt even de tijd om z’n gedachten te ordenen. “Mooi om te zien 

dat de inhoudelijke kwaliteit van het team er in het gesprek over systemisch werken goed uitkwam. De 

door de organisatie aangedragen methode heeft best veel basis in het team. Had ik me geen zorgen 

over hoeven maken. Het is goed te merken dat het hart van de hulpverleners bij hun vak ligt. Maar het 

is minder mooi dat het team uit zoveel solisten bestaat. Er hebben zich maar 5 mensen voor de 

onderzoeksgroep aangemeld. Dat is erg teleurstellend en dus wat dat betreft is de lerende organisatie 

maar voor een kwart begonnen. Vind je ook niet?”  

Anna zegt het idee ‘maar voor een kwart begonnen’ niet te delen. “Het gaat bij actoronderzoek om 

ingrijpen in de onderlinge wisselwerking. En die wisselwerking is niet alleen, en misschien zelfs niet in 

de eerste plaats, cognitief. In onderlinge wisselwerking komen gevoelens, voorkeuren, ideologie, 

sympathie, antipathie, intuïtie, erkenning, machtstreven, vakmanschap, enzovoort, allemaal met 

elkaar verweven aan de orde. Nu zijn we geen vrienden van elkaar maar beroepsbeoefenaren en we 

stellen in onze expertise en vakmanschap voorop, maar die andere aspecten spelen ook in een 

professionele relatie een niet te onderschatten rol. Die gecompliceerde vermenging van allerlei 
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aspecten die in de onderlinge wisselwerking speelt, wordt ook beïnvloed door de organisatiecontext. 

Zoals de stijl van leidinggeven en andere omgangscodes. En ook door de geschiedenis van de 

organisatie, de ervaringen die in het verleden zijn opgedaan. En door verwachtingen, hoop of angst, 

voor de toekomst. In die onderlinge wisselwerking ontstaan patronen, als onbedoeld gevolg, als 

emergentie, zoals bij ons een tendens tot solisme of los zand. Het gegeven dat een collega solistisch 

optreedt zegt niet in de eerste plaats iets over de collega, maar vooral iets over de onderlinge 

wisselwerking waar de collega deel van uit maakt. Even scherp gezegd, het solistisch optreden van 

onze collega’s is mede ontstaan, als onbedoeld gevolg, door het uitproberen van streng hiërarchisch 

sturen door de leiding van onze organisatie. Deze analyse komt overigens voort uit systemisch kijken. 

De beïnvloeding van die patronen behoort net zo goed tot het leren van een organisatie. En die 

beïnvloeding is altijd aan de gang en nu met deze teamvergadering meer systematisch, 

actoronderzoekend, aangepakt. Dus wat mij betreft is de lerende organisatie helemaal aan de gang. 

Er is een start gemaakt met een inhoudelijk gesprek over systemisch werken én er is een start gemaakt 

met het veranderen van het patroon van solistisch werken. Vergeet niet dat het onderzoek niet met 

zes mensen is begonnen maar met één!” 

De leidinggevende zegt “Oké, ik begrijp geloof ik wat je theoretisch zegt, maar niet wat dat nu concreet 

betekent. Hoe ga je de rest van het team meekrijgen en wat is dan de systematiek van actoronderzoek 

die je daarbij toepast?” 

Anna: “De rest van het team staat nu even op de tweede plaats. Deze vorm van actoronderzoek gaat 

uit van netwerkvorming. De nadruk ligt op dit moment op het starten van die werking via de 

onderzoeksgroep. In het proces van de onderzoeksgroep gaan we wel telkens initiatieven ontplooien 

naar de rest van het team. Welke initiatieven, dat gaan we met elkaar bepalen. De systematiek van 

het actoronderzoek bestaat uit het in de onderzoeksgroep experimenteren met het systemisch werken, 

net zolang totdat de handelingsverlegenheid is afgenomen en alle betrokkenen (ook de jongeren en 

hun ouders en de rest van het team, en jij) het voldoende eens zijn met het resultaat.” 

De leidinggevende: “Oké, ik zie wel hoe het gaat. Overigens, ik dacht dat jij in de rol van onderzoeker 

objectief en neutraal moest zijn, maar in de teamvergadering was je behoorlijk uitgesproken. Je gaf je 

mening en je zocht de confrontatie op met de solistisch werkende collega. Is dat wel de bedoeling van 

een actoronderzoeker?” 

Anna: “Actoronderzoek zoals ik dat opvat, is een ingreep in het proces van onderlinge wisselwerking 

waar de onderzoeker deel van uit maakt. Het doel van de ingreep is een bijdrage te leveren aan de 

onderlinge wisselwerking in de richting van afname van ieders handelingsverlegenheid.  Die bijdrage 

kan inhoudelijk zijn door de eigen expertise in te brengen. De onderzoeker moet zelfs expertise 

inbrengen wanneer die expertise zou kunnen bijdragen aan het verminderen van de 



167 
 

handelingsverlegenheid. De inbreng van de actoronderzoeker kan ook gericht zijn op het veranderen 

van een machtsbalans, bijvoorbeeld door meer gezag op te bouwen via een confrontatie. Het handelen 

van de onderzoeker moet niet objectief of neutraal zijn – dat zijn kwaliteitscriteria uit gangbaar 

wetenschappelijk onderzoek – maar ‘wederzijds adequaat’41. Dat wil zeggen dat het handelen van de 

onderzoeker bevordert dat iedereen de eigen opvattingen en voorkeuren kan bewerken in de richting 

die eenieder zelf als beter beschouwd. Ik ben de confrontatie aangegaan met de lone wolf collega, niet 

om hem over te halen mijn standpunt over te nemen maar om hem een redenering aan te bieden 

waarmee hij zijn eigen redenering kan verbeteren, als hij dat wil. Overigens is zeggen “ik ben een 

objectieve en neutrale procesbegeleider” ook een ingreep in de onderlinge wisselwerking. Misschien in 

sommige situaties een aan te bevelen ingreep, maar als insider researcher in de regel weinig 

geloofwaardig.” 

De leidinggevende zegt dat Anna blijkbaar weet waar ze over praat en zegt opnieuw “We moeten maar 

kijken hoe het verder gaat.” 

 

In deze casusbeschrijving wordt de conversatie tussen de onderzoeker en de leidinggevende vooral 
weergegeven via wat zij tegen elkaar zeggen. Maar er gebeurt uiteraard meer dan alleen informatie 
uitwisselen via taal. De relatie tussen beiden wordt verder ontwikkeld. We kunnen ons voorstellen 
dat Anna in de ogen van de leidinggevende aan gezag wint wanneer het Anna lukt om goed te 
verwoorden wat haar voor ogen staat. En omgekeerd aan gezag inboet wanneer dat verwoorden 
niet goed lukt. Het gezag van de onderzoeker is van belang voor de succesvolle voortgang van het 
onderzoek. Overigens is dat succesvol verwoorden niet alleen een competentie van de 
onderzoeker, maar hangt ook af van het luisterend vermogen van de leidinggevende en van de 
culturele context van dat moment die bepaalde ideeën meer of minder acceptabel maakt. Het helpt 
als de tijd rijp is voor die ideeën en de situatie eraan toe is, om het zo maar eens te zeggen. 
Die zich ontwikkelende relatie tussen de onderzoeker en de leidinggevende heeft ook invloed op 
de positie van de collega’s/onderzoekers in het team. Ook daar kan sprake zijn van toename of 
afbrokkeling van gezag en/of van jaloezie of bewondering of nog anders. 
Verder kan in de gesprekken tussen de onderzoeker en leidinggevende ook het perspectief op 
beroep en werksituatie zich ontwikkelen. Het denken in complexe systemen kan bevorderd worden 
en de taal om procesmatig in plaats van mechanisch te kijken kan zich ontwikkelen. 

 

Bijeenkomst 2 Mapping 

Dan volgt een maand later de tweede bijeenkomst van de onderzoeksgroep. In totaal zeven mensen, 

Anna, de leidinggevende en vijf collega’s. In de tussenliggende weken heeft Anna de deelnemers nog 

herinnerd aan het navragen van de opvatting van de jongeren over hun netwerk. Het eerste punt van 

gesprek is uitleg over wat actoronderzoek is. Anna zegt dat onderzoek over het algemeen wordt 

verbonden met het verzamelen en bewerken van data om te komen tot een antwoord op een vraag. 

Zij stelt voor om het lastige vraagstuk ‘hoe de cliënt te helpen met het eigen sociale netwerk om te 

 
41 Een term van Coenen (2012). 
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gaan – als stimulans en als hulp?’ niet op die gangbare manier aan te pakken, maar als actoronderzoek. 

De kern daarvan is dat de betrokkenen met hun vraagstuk experimenteren via het uitproberen van 

alternatieve vormen van handelen, steeds in relatie tot wat in het oorspronkelijke lastige vraagstuk 

niet lukte. En dat experimenteren te begeleiden door het met elkaar te bespreken en misschien ook 

te oefenen. Dus niet data verzamelen en bewerken, maar ideeën en ervaringen verzamelen en 

bewerken. “Zolang het maar niet extra werk is” zegt een collega. “Er is geen extra werk” zegt Anna. 

“Het experimenteren vindt plaats tijdens de normale hulpverlening en het bespreken tijdens de 

teamvergadering.” “Met welk gedrag moeten we experimenteren?” vraagt de collega die van het 

vragen om duidelijkheid houdt.  En als er niet meteen een antwoord komt “Dat moet ik zeker zelf 

bedenken?” Anna zegt “Je moet dat gedrag in ieder geval zelf uitvoeren, dus dan is het handig als je 

het ook zelf hebt toegeëigend. Maar we gaan het gedrag waarmee we experimenteren met elkaar 

bespreken. Is deze werkwijze, actoronderzoek, oké?. “Waarom niet?” zegt een collega “Het is jouw 

onderzoek, jouw feestje.” “Mooi” zegt Anna en ze laat het onderwerp wie de eigenaar van het 

onderzoek is voor dat moment liggen. Ze had kunnen zeggen “Misschien is het mijn onderzoek, maar 

het is ons vraagstuk.” Maar in plaats daarvan zegt ze “Laten we van start gaan. Ik zou graag willen 

beginnen met te bespreken wat de jongeren tegen jullie hebben gezegd op jullie vraag om mee te 

denken. Wie heeft dat met de jongeren besproken?” Het blijkt dat twee collega’s het hebben gevraagd 

plus Anna. De leidinggevende heeft weinig direct contact met jongeren, maar hij heeft een paar door 

Anna aangedragen artikelen erover op die vraag doorgelezen. De drie die het niet hebben gedaan 

verontschuldigen zich. “Is me ontschoten. Doe ik de komende periode.” Anna besluit het nu even te 

laten zitten en na de inhoudelijke bespreking terug te komen op het betrekken van de jongeren bij de 

dilemma’s van de hulpverlener. De collega’s die de jongeren hebben gesproken doen verslag van wat 

de jongeren hebben gezegd. En de leidinggevende brengt in wat uit onderzoek naar voren is gekomen. 

Over het algemeen zijn de jongeren uitgesproken over hun sociale context. Een van de gesproken 

jongeren wil op geen enkele wijze dat de hulpverlener contact maakt met wie dan ook uit het netwerk. 

Deze jongen schaamt zich voor zijn problematiek en is bang door zijn netwerk in verlegenheid te 

worden gebracht. ”Zou het kunnen dat je je ouders en familieleden onderschat? Misschien reageren 

ze begripsvoller dan jij denkt.” heeft de hulpverlener gevraagd. “Dan kennen jullie mijn familie niet! 

Altijd alles belachelijk maken, klein maken. No way, no fucking way!” De hulpverlener heeft in het 

gesprek doorgevraagd naar voorbeelden en situaties en er is een goed beeld ontstaan over hoe de 

problematiek van de jongen – onbeheerste woede-uitbarstingen met veel agressie – gevoed wordt 

door de beleving van de jongen van zijn context. De jongen raakt in paniek wanneer contact tussen de 

hulpverlening en ouders/familie of vrienden aan de orde komt. De hulpverlener is juist voor de jongen 

een veilige haven waar hij niet altijd hoeft te vechten en te wedijveren. Deze werelden mogen van 
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hem niet door elkaar gaan lopen, in ieder geval voorlopig niet. En zo komen er nog andere voorbeelden 

langs, ook van situaties waarin jongeren wel steun ondervinden van volwassenen of vrienden uit hun 

omgeving. 

Wanneer de verschillende voorbeelden en de kennis uit de wetenschappelijke artikelen zijn 

besproken, vraagt Anna aan de twee collega’s die met jongeren hadden gesproken hoe het was om 

zo de jongere te betrekken bij de dilemma’s van de hulpverlener en het contact met het sociale 

netwerk als een open kwestie op tafel te leggen. De twee collega’s zeiden dat het een normaal gesprek 

was geweest, zoals vaker. Deze collega’s zien hulpverlenen als samen optrekken met de cliënten, 

samen zoeken naar waar mogelijke oplossingen zitten. Zij zien zich niet als de hulpverlener die het 

beter weet en de jongeren in de goede richting stuurt, terwijl dat beter weten en sturen soms of vaak 

ook nodig is. Dan vraagt Anna aan de drie collega’s die geen gesprekken met de jongeren hebben 

gevoerd hoe zij de opdracht om dat te doen hebben ervaren. Zij zeggen dat ze zich ongemakkelijk 

hadden gevoeld met de toonzetting van de opdracht, namelijk om de jongeren om hulp te vragen. Een 

omkering van de normale hulpverleningssituatie. Ze hebben jongeren met een straatcultuur, 

waarmee gemakkelijk een strijdsituatie ontstaat en vertoon van zwakte, volgens de hulpverleners, 

niet erg verstandig is.  En zo komt het gesprek op hoe met verschillende typen jongeren om te gaan 

zonder dat er nog scherpe conclusies kunnen worden getrokken over gedrag om mee te 

experimenteren. Anna stelt voor dat zij de lone wolf collega, die bijzonder goed om kan gaan met 

probleemjongeren met een straatcultuur, zal vragen om op dit punt met de onderzoeksgroep in 

gesprek te gaan. De onderzoeksgroep gaat akkoord. Dan vraagt Anna of er misschien voorlopige 

aanwijzingen zijn die de aanwezigen alvast kunnen uitproberen in hun gesprekken met de jongeren. 

Ze vraagt hoe je jongeren met een straatcultuur naar hun visie hun sociale context kunt vragen zonder 

vertoon van zwakte. De collega’s zeggen dat het natuurlijk goed kan. Het is sowieso goed om de 

jongeren als gesprekspartner serieus te nemen. “Laten we dat principe sterker in ons achterhoofd 

houden en laten we kijken wat er dan in de interactie met de jongeren gebeurt.”  Iedereen knikt. Anna 

zegt verder een verslag van de bijeenkomst te maken en die naar de leden van de onderzoeksgroep 

te mailen en wanneer die hebben ingestemd, naar het team als geheel. 

 

De onderzoeksgroep had ook nog een andere keus kunnen maken. En wel de keus om jongeren in 
de onderzoeksgroep uit te nodigen en te praten over hoe met elkaar en het sociale netwerk om te 
gaan. Dat had ook een erg interessant gesprek kunnen worden. En er zijn uiteraard nog meer 
mogelijkheden. Centraal in actoronderzoek staat het idee dat er steeds alternatieven zijn en dat er 
geen het ‘beste’ is. Waar het in standaardonderzoek gaat van veel naar één, gaat het in 
actoronderzoek van één naar veel. 

 

Na de bijeenkomst 
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Na afloop van de bijeenkomst concludeert Anna dat de mappingsinstructie is afgerond. Er is 

overeenstemming bereikt over hoe het actoronderzoek in te richten: experimenteren met en 

bespreken van alternatieve vormen van gedrag. 

De ‘lone wolf’ collega is bereid om met de leden van de onderzoeksgroep te spreken over hoe hij 

succesvol omgaat met jongeren met een straatcultuur. Overigens niet erg van harte. Hij lijkt het niet 

prettig te vinden om zijn expertise te delen. Misschien is hij bang zijn bijzondere positie als expert 

‘omgaan-met-lastige-jongeren’ kwijt te raken als de anderen ook gaan kunnen wat hij kan. Maar het 

kan ook zijn dat hij er tegenop ziet om te benoemen hoe hij zaken aanpakt omdat het om ‘tacit 

knowledge’ gaat die niet goed onder woorden gebracht kan worden. En hij ziet er misschien ook 

tegenop omdat het onder woorden brengen het risico in zich heeft de expertise een beetje kwijt te 

raken. Wat hij intuïtief, op z’n gevoel doet, moet hij dan cognitief bevragen. Dat kan hem verder 

brengen maar, het kan hem ook tot twijfel brengen en de flow van zijn expert-handelen doen haperen. 

Tot slot, wat er ook nog kan spelen, is dat de collega bang is om negatieve kritiek te krijgen op voor 

hem belangrijke inzichten. 

Het wordt desondanks een goed gesprek. Anna bevordert dat er ‘bescheiden’ vragen worden gesteld 

(Schein, 2013). De expert-collega geeft een aantal basale richtlijnen, waaronder ‘authenticiteit’. Doe 

jezelf niet anders voor dan je bent. Praat geen straattaal. De jongeren ervaren dat als onecht en 

verwachten ook helemaal niet dat je met hen meepraat. En ‘vermijd paternalisme’. Geen 

bevoogdende opstelling. Vooral niet als houding. Behandel de jongeren niet als slachtoffers, die jij 

gaat redden. Maak niet de indruk dat jij weet wat goed voor hen is. Geen ‘voor je eigen bestwil’. Wel 

duidelijke regels stellen plus een verantwoording waarom die regels er zijn. De jongeren zullen regels 

ter discussie willen stellen en kwaad worden enz. Blijf dan in contact en blijf stevig staan en herhaal 

rustig de verantwoording, net zolang als nodig is. En ‘leg de jongeren dilemma’s voor en betrek ze bij 

het gesprek’ enz. De deelnemers wisselen lastige ervaringen uit. De genoemde richtlijnen zijn voor de 

meeste deelnemers niet nieuw, maar het bespreken ervan in deze setting – collegiaal overleg op eigen 

initiatief en in eigen beheer – werpt er een nieuw licht op. De richtlijnen  krijgen meer samenhang en 

vormen alternatieve manieren om het vermogen tot zelfstandig handelen van de jongeren te 

verhogen en hen niet tegenover de hulpverlening (met een andere cultuur) te plaatsen. Er was een 

uur voor het gesprek uitgetrokken, maar het wordt dik anderhalf uur. De handelingsverlegenheid over 

het omgaan met lastige jongeren, die een aantal collega’s hadden uitgesproken, is niet afgenomen, 

maar het delen van handelingsverlegenheid en angst voor confrontatie, het merken dat ook anderen 

er last van hebben en ervaren dat met dit alles creatief en effectief valt om te gaan, geeft wel rust. En 

eenieder haalt er tips uit die voor haar of hem bruikbaar zijn. Anna vraagt opnieuw of de deelnemers 
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aan de onderzoeksgroep aan jongeren uit hun caseload willen vragen hoe zij aankijken tegen het 

betrekken van hun eigen sociale netwerk bij de behandeling. De deelnemers zeggen dat toe. 

 

Bijeenkomst 3 

De volgende bijeenkomst van de onderzoeksgroep heeft een deelnemer afgezegd zonder opgaaf van 

redenen. Anna zal contact opnemen om te achterhalen wat er aan de hand is. Op de agenda staan het 

bespreken van de resultaten van de gesprekken met de jongeren, ervaringen met het voornemen om 

de jongeren als serieuze gesprekspartner te zien, voornemens om te gaan experimenteren met 

systemisch werken en hoe contact te houden met het hele team. 

De twee collega’s die de eerste keer niet met jongeren hadden gesproken, hebben dat nu wel gedaan. 

Anna vraagt: “Hoe was het?” De collega’s hebben wisselende ervaringen. Een collega zegt dat het 

enorm meeviel. Ze heeft twee jongens erover gesproken, ieder individueel. En in die gesprekken 

wilden de jongens erg graag praten over hun sociale netwerk en hun plek erin. Bij beide jongens was 

veel aan de hand. Veel conflicten met hun ouders en een peergroup met een stevige drank-, slik- en 

geweldcultuur. De jongens vonden het duidelijk prettig als serieuze gesprekspartner te worden 

aangesproken. De hulpverlener had gevraagd: “Kan ik je op een of andere manier helpen met je familie 

en vrienden?” De jongens hadden niet goed geweten hoe. De hulpverlener heeft de suggestie gedaan 

om de ouders eens uit te nodigen voor een ‘update’ gesprek en om de ouders te vragen hoe zij vinden 

dat het gaat. Een van de jongens had over die laatste vraag gezegd “Nou, dan krijg je over mij niet veel 

goeds te horen. En wat zeg jij dan tegen hen? Je neemt het dan toch wel voor me op?” “Wat vind je 

prettig?” had de hulpverlener gevraagd “wil je erbij zijn of heb je liever dat ik het gesprek alleen voer?” 

De jongen zegt dat hij er wel bij wil zijn. In een soortgelijk gesprek had de andere jongen aangegeven 

een gesprek tussen de hulpverlener en de ouders op prijs te stellen, maar zonder hem. De 

hulpverlener heeft de ouders van beider jongeren ondertussen uitgenodigd voor een gesprek. De 

ouders hebben gezegd te komen. 

De andere hulpverlener heeft drie jongeren tegelijkertijd gesproken. Het was een heftig gesprek, niet 

zozeer vanwege het onderwerp als zodanig als wel vanwege de onderlinge dynamiek in relatie tot het 

onderwerp. De jongeren – twee jongens en een meisje – waren vooral bezig om elkaar af te troeven 

en te pakken wanneer de ander ook maar een beetje iets liet zien wat als zwakheid kon worden 

geïnterpreteerd. De relatie met de ouders was tricky; de jongeren waren erg gevoelig op dit punt en 

snel geraakt. Korte lontjes, sowieso, maar over dit onderwerp helemaal, dus er werd herhaaldelijk 

geschreeuwd en gescholden en een van de jongens was in vernedering weggelopen, daarover na 

gehoond door de twee anderen. Toen het even stil was had de hulpverlener gevraagd “Gaan jullie 

altijd zo met elkaar om?” Dat leidde meteen weer tot een tirade. “Ze moeten niet denken dat ik over 



172 
 

me heen laat lopen. Door niemand niet en zeker niet door zo’n loser als....”Het gesprek nam na een 

paar tirades wel een wat rustiger wending, maar er kwam niet veel uit over het sociale netwerk. De 

hulpverlener had geconcludeerd dat het anders met elkaar leren omgaan als jongeren onderling, 

prioriteit heeft en dat hij het onderwerp ’sociaal netwerk’ beter in een individueel gesprek kon nagaan. 

De hulpverlener had dus nog geen contacten met ouders of andere belangrijke volwassenen uit het 

netwerk gelegd. 

De vraag is hoe nu verder. De leidinggevende is niet gerustgesteld door de conclusie die de 

hulpverlener over die laatste casus heeft getrokken – prioriteit niet bij gesprekken met ouders – en 

begint een beetje te duwen in de richting van het contact opnemen met ouders, volgens de methode 

van de instelling. Anna merkt dat dat duwen irritatie oproept bij de anderen, maar ze doet er op dat 

moment niets mee. Ze stelt het volgende voor aan de collega die al afspraken heeft met de ouders: 

“Doe volgende keer verslag van wat je je hebt voorgenomen en hoe het is gegaan.” En tegen de 

anderen: “Kies elk een jongere waarvan je denkt dat steun vanuit het sociale netwerk erg zou kunnen 

helpen en vraag hem of haar wie de jongere ziet als een goede steunpilaar. Bij wie de jongere terecht 

kan als het moet of met wie hij of zij zelf een eigen relatie (verder) wil opbouwen. En vraag dan aan de 

jongere of het goed is deze volwassene (of eventueel vriend of vriendin) uit te nodigen voor een 

gesprek. En of de jongere er dan bij wil zijn.” De leidinggevende begint sputteren tegen de aanpak van 

Anna om de jongeren zo’n grote rol in het proces te geven. “Die jongere zit niet voor niks in de 

hulpverlening. Soms is het nodig om iets tegen de zin te doen van de jongere. In dit geval contact 

opnemen met ouders. Later is de jongere er ons dankbaar voor.” Nu reageert er wel een hulpverlener 

openlijk geïrriteerd: “Jij zit alleen maar te bewaken dat wij doen wat de organisatie wil en zit daar 

argumenten bij te verzinnen.” De leidinggevende voelt zich een beetje betrapt en in het nauw gebracht 

en slaat boos terug: “Natuurlijk doe ik dat. Daar word ik voor betaald. En jij trouwens ook!” En de twee 

ruziën een tijdje, nogal disproportioneel gegeven het verschil van mening, door. De sfeer is verpest. 

De leidinggevende staat op en zegt wel andere dingen te doen te hebben. Hij loopt weg. De anderen 

blijven wat bedrukt zitten.  

Anna stelt het derde agenda punt ‘de relatie met de rest van het team’ niet aan de orde. Ze vraagt aan 

de collega van de ruzie “Gaat het?” De collega bromt wat. Een andere collega zegt: “Dit schiet niet op, 

zo. We hadden zulke goede gesprekken. Waarom gaat het dan opeens mis?” Dan beginnen de 

hulpverleners te mopperen op de leidinggevende. Ze wijzen hem aan als schuldig aan deze stagnatie 

en complimenteren de collega dat hij het aandurfde om de confrontatie aan de gaan. De collega van 

de ruzie vindt dat te veel eer. Het was hem overkomen. Hij had eigenlijk niet zo fel willen reageren en 

begint spijt van zijn inbreng te krijgen. 
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Dan vraagt Anna “Ziet niemand de parallel?” Een verblufte stilte. “Wat bedoel je? Welke parallel?” 

“Met de casus die de collega net ingebracht heeft over dat gesprek met de drie jongeren.” Het is stil. 

De collega’s moeten schakelen. Een collega begint te lachen. Een andere collega is verontwaardigd. 

“Dat is toch iets heel anders!” Dan neemt Anna even de tijd om het idee van het parallelproces uit te 

leggen, maar dat is te vroeg. Ze wordt onderbroken. De collega’s zijn nog niet bereid om afstand te 

nemen van wat er gebeurd is. Het is ondertussen tijd en de collega’s staan op om weg te lopen. Anna 

roept ze na: “Laten we de volgende keer hierop terugkomen en denk aan de opdracht voor de volgende 

keer die we hebben besproken!” Maar er wordt niet meer gereageerd. 

 

Na de bijeenkomst  

De volgende dag loopt Anna naar de leidinggevende. “Even koffiedrinken?” En als ze zitten vraagt Anna 

“Alles oké?” De leidinggevende zegt “Ik weet niet precies wat er gebeurde, maar ik werd kwaad. 

Overkomt me niet vaak, maar nu wel. Ik ben nog steeds wel kwaad op altijd dat eigenzinnige gemekker 

van de collega’s. Alles wat vanuit het management wordt aangedragen kan rekenen op gedoe. Kom je 

de medewerkers tegemoet dan is de kritiek dat je meer leiding moet geven. Geef je leiding dan is de 

kritiek dat je te veel stuurt. Het is nooit goed. Toen ik in de onderzoeksgroep probeerde de methode 

erin te brengen, werden er meteen collega’s kwaad. Maar ik had niet moeten weglopen. Verpest ik 

ook nog je onderzoek.” Anna reageert verbaasd op die laatste toevoeging. “O ja natuurlijk” zegt de 

leidinggevende “was ik vergeten. Dit conflict is natuurlijk onderdeel van het onderzoek.” “Ja” zegt Anna 

“en onderdeel van het leren in de organisatie.” “Ja, waarschijnlijk ook” zegt de leidinggevende “maar 

wat is er dan eigenlijk geleerd?”. “Wat heb jij geleerd?” vraagt Anna. “Dat hulpverleners een moeilijke 

mensensoort is!” zegt de leidinggevende. “Een weinig systemisch antwoord” antwoord Anna, een 

beetje wijsneuzerig en niet erg respectvol. “Wat is dan jouw conclusie?” vraagt de leidinggevende. En 

Anna legt uit dat zware hulpverlenende beroepen gemakkelijk te maken hebben met een destructief 

parallelproces, waarin hulpverleners via overdracht het lastige gedrag van de cliënten herhalen naar 

de leiding. En wanneer de leiding reageert met tegenoverdracht en zich uit de communicatie 

terugtrekt, dat dan verwaarlozing van de organisatie dreigt. De leidinggevende luistert aandachtig. 

“Wat moet ik dan doen in zo’n situatie?” “Het gedrag laten zien dat je van de hulpverleners naar de 

cliënten toe verwacht.” “Oké, en dat is?” “Precies wat je nu doet. In het contact blijven, stevig staan, 

ontvangstbevestiging geven en oprecht nieuwsgierige open vragen stellen.” “Poe” zegt de 

leidinggevende “klinkt wel erg hulpverlenerig. Is niet mijn sterke kant, maar ik snap je punt. Wat nu?”. 

Anna zegt dat ze verwacht dat de confrontatie onderwerp van het wandelgangengesprek zal zijn en 

dat zo’n confrontatie snel een eigen leven kan gaan leiden. En dat ze voorstelt dat de leidinggevende 

op het incident terugkomt op de eerstvolgende reguliere teamvergadering. “Wat wil je dat ik daar 
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zeg?” vraagt de leidinggevende. “Weet ik niet zo een twee drie” zegt Anna, niet helemaal naar 

waarheid, “denk er even rustig over na. Bespreken we later.” 

De verwachting dat de botsing in de onderzoeksgroep in het wandelgangengesprek een eigen leven is 

gaan leiden, komt uit. Een collega die niet in de onderzoeksgroep zit, zegt bij de koffieautomaat tegen 

Anna. “Ik hoor dat jouw onderzoek geklapt is.” “Wow” zegt Anna “er is zoveel in dat ene zinnetje dat 

niet klopt, dat ik niet weet waar ik moet beginnen!” “O?” zegt de collega “klopt het verhaal niet? Ik 

heb het toch echt van een directbetrokkene gehoord.” Anna: “In de eerste plaats is het niet mijn 

onderzoek. Het is een poging van een aantal collega’s, onder mijn leiding, om samen verder te komen 

op wat we allemaal een belangrijk onderdeel van ons vak vinden. En in de tweede plaats is er niks 

geklapt. Er was een woordenwisseling die leidde tot het weglopen van de leidinggevende. Het was aan 

het eind van de bijeenkomst dus we konden de draad niet meer oppakken. Maar dat doen we gewoon 

de volgende keer, inclusief de leidinggevende.” “Nou, ik help het je hopen, maar ik krijg andere 

signalen. De collega’s willen in de onderzoeksgroep niet met de leidinggevende verder.” Anna: “We 

zullen zien.” Anna benadert een paar leden van de onderzoeksgroep maar deze geven aan gewoon 

door te willen gaan, ook als de leidinggevende blijft meedoen. 

 

Hier versnellen we de casusbeschrijving. Op de teamvergadering legt de leidinggevende uit wat er in 

de onderzoeksgroep is gebeurd en zegt dat hij niet had moeten weglopen en dat de kritiek op zijn stijl 

van leidinggeven een snaar raakte en legt uit voor welke dilemma’s hij als leidinggevende staat en hoe 

hij naar de toekomst van de organisatie kijkt. Hij geeft ruimte voor kritiek op hem en die komt er ook. 

Hij blijft in contact, blijft stevig staan, laat merken dat hij hoort wat anderen zeggen, accepteert 

terechte kritiek en blijft vasthouden, op een niet-defensieve manier, aan de punten die hij belangrijk 

en nodig vindt. Daarna is de kou voorlopig uit de lucht. Anna neemt nog even de gelegenheid om over 

de inhoudelijke voortgang te rapporteren, over hoe het systeem bij de hulpverlening te betrekken. 

De leden van de onderzoeksgroep bespreken een artikel over het parallelproces en gebruiken het 

conflict om beter te begrijpen hoe de jongeren in de hulpverlening staan. Ze realiseren zich dat ze te 

weinig zicht hebben op hun eigen overdracht.  Anna brengt de principes van humble inquiry en 

appreciative inquiry in en de leden van de onderzoeksgroep experimenteren met die principes in de 

gesprekken met de jongeren, hun ouders of andere belangrijke personen uit hun netwerk en niet in 

de laatste plaats met hun collega’s, waaronder de leidinggevende. De experimenten worden intensief 

in de onderzoeksgroep besproken en regelmatig wordt er over de voortgang gerapporteerd in de 

teamvergadering. Anna brengt actuele kennis in en nodigt anderen uit dat ook te doen. De 

handelingsverlegenheid neemt af en de communicatie in de onderzoeksgroep en tussen de 

onderzoeksgroep en de andere collega’s, verbetert. Anna maakt, samen met een collega uit de 



175 
 

onderzoeksgroep, een presentatie voor het team met de opbrengst van onderzoek. Ze vermeldt de 

aard van het oorspronkelijke lastige vraagstuk en laat zien dat het onderzoek geleid heeft tot een 

grotere vrijheid om als hulpverlener of cliënt verantwoorde keuzes te maken. De jongeren die hebben 

meegewerkt zijn ook uitgenodigd. Ze geeft in die presentatie nadrukkelijk aan dat in een professionele 

leergemeenschap alle aspecten in de onderlinge wisselwerking aan de orde zijn. Ze benoemt het 

parallelproces en risico’s, maar ook kansen van een dergelijk parallelproces. Ze geeft, tijdens de 

presentatie, ruimte aan de jongeren om aan te geven hoe zij kijken naar het betrekken van het 

systeem en ruimte aan collega’s van de onderzoeksgroep om te vertellen wat hun belangrijkste 

conclusies zijn over het systemisch werken én over het doen van actoronderzoek naar lastige 

vraagstukken. 

 

Closure 

Bij de afronding van het onderzoek en het schrijven van de masterthese maakt Anna de balans op. De 

experimenten van de betrokkenen uit de onderzoeksgroep hebben geleid tot afname van de 

handelingsverlegenheid en tot (voorlopige) handelingskennis die de betrokkenen in het 

actoronderzoek hebben opgedaan. Maar is er sluiting bereikt en is de handelingskennis ‘principled’?  

Eerst sluiting. Dat wil zeggen, is de beroepspraktijk voor alle betrokkenen verbeterd (of is er tenminste 

geen verzet) en is die verbetering duurzaam? Is er iets gevonden dat de betrokkenen uit hun ‘locked-

in’ gedragingen haalt en de onderlinge wisselwerking bevordert? Is het onvermogen om lastige 

vraagstukken te beantwoorden verminderd? Is de beroepspraktijk voor alle betrokkenen duurzaam 

verbeterd?  

Op geen van deze vragen is een duidelijk ‘ja’ als antwoord te geven. De antwoorden moeten worden 

beperkt tot ‘een beetje’, ‘in zekere zin’ en ook ‘dat moet nog blijken’. De collega’s hebben hun 

reserves. De stem van belangrijke volwassenen uit het sociale netwerk van de jongeren is nog 

ondergeschikt, evenals dat van de jongeren zelf. Maar een begin is gemaakt. Hierdoor kan het 

onderzoek worden voortgezet – eventueel ook zonder Anna. 

 

Handelingskennis 

Dan de handelingskennis. Anna neemt zich voor om de voorlopig opgedane handelingskennis te 

systematiseren tot principled practical knowledge. Ze wil die kennis benutten voor het verder 

ontwikkelen van de hulpverlening aan de jongeren, ten behoeve van de eigen organisatie, maar ook 

ten behoeve van collega’s in andere organisaties. En misschien zit er ook nog een wetenschappelijke 

publicatie (naast de masterthese) in.  
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Wat werkte niet? 

Anna gaat eerst na welke gangbare aanwijzingen voor onderlinge wisselwerking, wanneer gevolgd, 

deel waren van de lastigheid van het vraagstuk. De collega’s en zijzelf werkten, in relatie tot het 

vraagstuk, met de volgende, impliciete aanwijzingen voor onderlinge wisselwerking. Het buiten 

zichzelf leggen van de verantwoordelijkheid voor het vraagstuk, het toepassen van pocket-veto en het 

zich terugtrekken op de eigen taken. Het volgen van deze aanwijzingen was effectief in het creëren 

van ruimte voor de individuele collega om het vak uit te oefenen naar eigen inzicht. Maar het herhaald 

toepassen van deze aanwijzingen leidde ook tot, vermoedelijk onbedoelde, negatieve bijeffecten zoals 

stagnatie in de verdere ontwikkeling van het vak – onder meer door het niet serieus nemen van de 

suggestie om het sociale systeem in de behandeling van de cliënt te betrekken – en het verslechteren 

van de onderlinge verhoudingen. Het volgen van deze aanwijzingen door de collega’s werd in stand 

gehouden door gedrag van de leiding van de organisatie. Vooral door het willen opleggen van een 

invulling van het werk, het systemisch werken. 

De collega’s volgenden ook aanwijzingen om met de jongeren om te gaan, ontleend aan het gangbare 

professionele repertoire. Het onbedoelde effect van het werken met die aanwijzingen, bij als ernstig 

ervaren probleemgedrag, was dat de jongeren regelmatig tegenover de hulpverleners kwamen te 

staan. 

 

Wat werkte beter? 

Anna gaat na met welke nieuwe aanwijzingen ze heeft geëxperimenteerd. Zo heeft ze, in haar reacties 

op de leidinggevende, geëxperimenteerd met aanwijzingen die ontleend zijn aan het concept van 

actoronderzoek. De experimenten met het herhaald toepassen van vooral twee aanwijzingen waren, 

in de wisselwerking met de leidinggevende, succesvol. De aanwijzing om externe motieven uit te 

sluiten en de aanwijzing om te werken aan ‘aanstekelijkheid’ om het netwerk van betrokkenen uit te 

breiden. 

Eerst de aanwijzing om externe motieven uit te sluiten. De leidinggevende bracht twee externe 

motieven in. De eerste was dat het systemische werken niet ter discussie mocht staan. En de tweede 

was dat alle collega’s met het onderzoek moesten meedoen. Het volgen van de aanwijzing om externe 

motieven uit te sluiten a) schiep ruimte voor een inhoudelijk gesprek over dat systemisch werken en 

b) zorgde ervoor dat het inhoudelijke gesprek ook alleen over de inhoud ging en niet over de 

verplichting. Het inbrengen van de aanwijzing om externe motieven uit te sluiten was op zichzelf niet 

voldoende. De leidinggevende verzette zich in het begin tegen de suggestie om het systemisch werken 

ter discussie te stellen. “Dat is een gepasseerd station!” En hij ging in tweede instantie alleen halfhartig 

mee. Het was ook nodig om die aanwijzing te laten werken. Actoronderzoek gaf voor dat laten werken 
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nog weer twee verdere aanwijzingen: de instemming van alle betrokkenen is nodig én uitlokking. De 

leidinggevende kreeg de garantie dat ook zijn instemming nodig was, dat hij niet buiten spel zou 

worden gezet. En Anna probeerde het gesprek over het systemisch werken er direct te laten zijn, tegen 

de reserves van de leidinggevende en tegen de scepsis van collega’s in. 

De tweede aanwijzing die Anna aan het actoronderzoek had ontleend en waarmee ze had 

geëxperimenteerd in haar interactie met de leidinggevende, betrof het uitbreiden van het 

relatienetwerk via een proces van netwerkvorming. Telkens wanneer de leidinggevende vragen stelde 

over de voortgang van de lerende organisatie en over de deelname aan het onderzoek slaagde Anna 

erin om vanuit dat idee van netwerkvorming en elkaar aansteken de situatie te herkaderen. Klaagde 

de leidinggevende over een beperkte deelname aan het onderzoek dan kon Anna wijzen op een 

voortgaande netwerkvorming. “Eerst was er één betrokkene (de onderzoeker) en nu zijn er al zes.” 

Was de leidinggevende teleurgesteld over het tempo van het leerproces dan kon Anna erop wijzen 

dat netwerkvorming ruimte en tijd moet hebben om zich te ontwikkeling en niet geforceerd kan 

worden. 

Anna realiseert zich goed dat de aanwijzingen, die ze aan het concept van actoronderzoek heeft 

ontleend en waarmee ze heeft geëxperimenteerd, in haar situatie succesvol waren, mede dankzij de 

ontvankelijkheid van de leidinggevende voor haar toelichtingen. Ze heeft het concept niet verder 

hoeven uitputten. Succes in het werken met de genoemde aanwijzingen had ook best kunnen 

uitblijven. De leidinggevende had zich sterker kunnen verzetten tegen het actoronderzoek, 

bijvoorbeeld door geen toestemming te geven om het systemisch werken opnieuw ter discussie te 

stellen. Anna had dan het concept verder moeten benutten door te zoeken naar andere aanwijzingen 

om in die meer vastzittende situatie mee te experimenteren. 

 

Naast experimenteren in de relatie met de leidinggevende heeft Anna geëxperimenteerd met 

aanwijzingen voor de wisselwerking met de collega’s. Wanneer collega’s wezen op voorwaardelijke 

factoren buiten hun bereik of wanneer collega’s zich aan het gesprek onttrokken en hun eigen gang 

gingen, dan probeerde Anna hen uit te lokken tot een inhoudelijk gesprek, in dit geval een gesprek 

over de betekenis van de sociale omgeving voor de jongeren. De kans om dat inhoudelijke gesprek op 

gang te brengen is groot wanneer de inhoud de kern van de beroepsuitoefening raakt en dat was in 

deze casus het geval. Wanneer dat gesprek op gang komt dan ligt in ieder geval op dat moment de 

zeggenschap over het vraagstuk bij de collega’s en kunnen voorwaarden die als belemmerend worden 

ervaren, tijdelijk op de achtergrond raken. Anna heeft verder geprobeerd om dat inhoudelijke gesprek 

in te kaderen als ‘onder eigen regie’, als collegiaal overleg op eigen initiatief en in eigen beheer. 

Daarnaast heeft Anna het inhoudelijke gesprek verbonden aan spanningen in de onderzoeksgroep. De  
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moeilijkheid van de hulpverlening aan deze doelgroep werd niet alleen inhoudelijk besproken maar 

ook, via een parallelproces, ervaren. En tot slot heeft ze in het gesprek geëxperimenteerd met de 

aanwijzing om inhoudelijk verschillen te benadrukken en te verduidelijken, vanuit de overweging om 

alternatieven aan te dragen. 

Anna realiseert zich dat het uiteraard ook mogelijk is dat een volgende keer een dergelijk gesprek over 

het vraagstuk niet van de grond komt, bijvoorbeeld omdat de onderlinge verhoudingen te verstoord 

zijn geraakt. Ook dan zal Anna in het concept van actoronderzoek verder moeten zoeken naar 

aanwijzingen om met die verstoorde verhoudingen om te gaan. 

Tot slot hebben de deelnemers aan de onderzoeksgroep geëxperimenteerd met ander gedrag in de 

wisselwerking met de jongeren. De belangrijkste vuistregel is om een betrouwbare volwassene te zijn, 

die alternatieve keuzes voor de jongeren zichtbaar kan maken. 

 

Anna resumeert: welke aanwijzingen, wanneer herhaaldelijk gevolgd in haar situatie, maakten het 

vraagstuk lastig en zetten het vast? Verantwoordelijkheid buiten jezelf leggen, pocket-veto toepassen, 

terugtrekken op eigen taken door de collega-hulpverleners en opleggen van beleid door de leiding. 

Verder bleken aanwijzingen uit het gangbare hulpverleningsrepertoire niet voldoende bij als ernstig 

ervaren, probleemgedrag van de jongeren. Anna gaat na welk principe aan al deze aanwijzingen ten 

grondslag zou kunnen liggen. Dat is hiërarchie in sociale situaties. De aanwijzingen berusten op het 

idee dat de ene groep het handelen van de andere kan en moet bepalen en dat artefacten – methodes, 

protocollen – het handelen van beroepskrachten kunnen en moeten bepalen. Verantwoordelijkheid 

buiten jezelf leggen, pocket veto toepassen, zich terugtrekken zijn weliswaar vormen van verzet tegen 

hiërarchie, maar deze vormen laten de hiërarchie tegelijkertijd in tact. Het wordt aan anderen 

overgelaten om het vraagstuk (voor het team) op te lossen. 

Anna gaat ook na welke aanwijzingen, wanneer herhaaldelijk gevolgd, voor openingen zorgden. En op 

welk principe die aanwijzingen gebaseerd zijn. Externe motieven uitsluiten, de instemming van alle 

betrokkenen zoeken, uitbreiden van het relatienetwerk, uitlokken tot een inhoudelijk gesprek onder 

eigen regie, in dat gesprek verschillen benadrukken en de dynamiek in de groep het aan het vraagstuk 

verbinden. En in wisselwerking met de jongeren betrouwbaar communiceren en helpen zoeken naar 

alternatieve keuzes. Anna gaat ook na welk ander principe in deze aanwijzingen werkzaam zou kunnen 

zijn. Omdat Anna haar aanwijzingen heeft ontleend aan actoronderzoek ligt het voor de hand dat het 

principe onderdeel van het concept van actoronderzoek is of in het verlengde ervan ligt. Dat principe 

is sociaal netwerk, vermoedt Anna. Netwerk staat tegenover hiërarchie omdat een netwerk een niet-

hiërarchisch sociaal verband is, waarin geen deelnemer een andere deelnemer dwingend kan 

opleggen hoe zich te gedragen. In een sociaal netwerk is de beroepskracht een speler met beperkte 



179 
 

invloed en aangewezen op niet-hiërarchische vormen van samenwerking met leiding en andere 

collega’s en met cliënten. De door Anna gebruikte aanwijzingen leidden tot die niet of minder 

hiërarchisch gestuurde samenwerking. Anna zoekt naar literatuur over het netwerkprincipe en vindt 

dat in ruime mate.  

 

Anna legt dit netwerkprincipe – zoeken naar meer symmetrische vormen van samenwerking – als 

onderliggende en voorlopige verklaring van het succes van het actoronderzoek aan het team voor. Ze 

laat zien hoe ‘netwerk’ als perspectief op organisatievraagstukken al geruime tijd in de literatuur aan 

de orde is en de laatste decennia aan invloed heeft gewonnen. Er ontstaat in het team een intensieve 

discussie over de vraag of de hulpverleningsorganisatie inderdaad beter door een ‘netwerkbril’ kan 

worden bezien. Het beeld van de onderlinge verhoudingen als een netwerk met symmetrische sociale 

verhoudingen blijft hangen. Het geeft woorden aan de verbeterde sociale verhoudingen die in het 

actoronderzoek zijn ontstaan en die verwoording verankert die verbetering in enige mate. Maar er 

zijn twee grote vraagtekens. De eerste gaat over een eventuele ‘overblijvende’ rol van hiërarchie. Is 

hiërarchie totaal afwezig of blijft er ook in een netwerk ruimte voor asymmetrische sociale 

verhoudingen? Anna laat zien dat in de door haar geraadpleegde literatuur over organisaties als 

netwerk, hiërarchie nog steeds een functie heeft. En wel in een acute crisissituatie en bij vastgelopen 

verhoudingen. In het laatste geval kan (dreigen met) een hiërarchische ingreep voor beweging zorgen. 

Maar een aantal collega’s is niet helemaal overtuigd van deze marginale plek van hiërarchie. Ze 

hebben het gevoel dat hiërarchie nog meer nodig is dan alleen in deze twee situaties. Dat gevoel dat 

hiërarchie nodig is speelt sowieso een belangrijke rol bij het tweede vraagteken en dat is of de 

verhouding tussen de hulpverleners en de jongeren in hun sociaal systeem ook beter via de netwerkbril 

kan worden bekeken. De hulpverleners hebben het sterke gevoel dat hiërarchie tussen hulpverlener 

en jongere voor de jongere helpend kan zijn, uitgedrukt met termen als ‘grenzen stellen’, ‘structuur 

bieden’ en ‘modelgedrag als volwassene’. En zo ontstaat in het gesprek een derde mogelijke functie 

voor hiërarchie – naast acute crisis of vastgelopen verhoudingen – en dat is als methodisch principe. 

Niet alleen bedoeld voor gebruik in de hulpverlening aan de jongeren, maar ook voor het organiseren 

van de onderlinge verhoudingen. Bijvoorbeeld door strikt met een protocol te werken of met 

hiërarchische besluitvormingsregels. Zowel in de hulpverlening als in de organisatie kan 

geëxperimenteerd worden met vormen van hiërarchie, zolang het experimenteren zelf niet 

hiërarchisch is. Dat wil zeggen dat een conclusie uit het experiment dat het werken met die vorm van 

hiërarchie gewenst is, alleen niet-hiërarchisch wordt getrokken en navolgbaar uit het experiment 

voortkomt. In het team groeit het idee om eens met deze vormen van hiërarchie te experimenteren. 
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Deze derde functie is Anna als zodanig niet in de literatuur tegengekomen en zou misschien als een 

bijdrage aan theorievorming kunnen worden gezien. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 
 

11.  Conclusie en discussie 
 

11.1 . Inleiding 

Dit ontwikkelingsonderzoek is gestart met de vraag welke vorm van insider research de onderlinge 

wisselwerking van de betrokkenen beïnvloedt in de richting van een oplossing van een lastig vraagstuk 

en tegelijkertijd als wetenschappelijk onderzoek herkend kan worden. Een ontwikkelingsonderzoek 

met twee lijnen. In de eerste lijn is een concept van actoronderzoek ontwikkeld in een proces van 

literatuurstudie, uitproberen in discussieplatforms, lezingen en teksten. In de tweede lijn hebben 

beroepsbeoefenaren in onderwijs en hulpverlening – in hun rol als student aan de masteropleiding 

Pedagogiek – geëxperimenteerd met dit concept. Hun ervaringen, zoals neergelegd in eindverslagen, 

zijn geanalyseerd. Deze analyse heeft geleid tot een aanscherping van het concept. In dit slothoofdstuk 

worden de volgende vragen beantwoord. Wat is de bijdrage van deze studie aan de beroepspraktijk 

van beroepsbeoefenaren in onderwijs en hulpverlening? Wat is de bijdrage aan de discussie over 

insider research? Wat zijn vraagtekens bij deze studie? En welke aanbevelingen voor verder onderzoek 

zijn er? Is het doel gehaald om de instructies voor insider research verder te ontwikkelen? 

 

11.2. Bijdrage aan de beroepspraktijk 

Welke bijdrage levert deze studie aan onderwijs en hulpverlening? Leerkrachten, zorgcoördinatoren, 

hulpverleners en hun leidinggevenden ervaren een toegenomen complexiteit in hun werk. 

Stelselherzieningen als passend onderwijs, decentralisatie van de jeugdzorg, een veranderende rol 

van de overheid en maatschappelijke kritiek op onderwijs en hulpverlening hebben ertoe geleid dat 

de beroepskrachten met nieuwe vraagstukken werden geconfronteerd. Vraagstukken zoals meer 

aandacht voor zorgbehoeften van leerlingen, ernstige gedragsproblemen van jeugdigen, gezinnen met 

meervoudige en complexe problemen, het realiseren van een veilig pedagogisch klimaat in de klas, op 

de groep of in het gezin. De uitvoerende beroepskrachten moeten antwoorden op deze uitdagingen 

vinden. De leiding van scholen en hulpverleningsinstellingen zien of van sturing bij de aanpak van het 

vraagstuk af of sturen de beroepskrachten aan via stappenschema’s of protocollen of via het opleggen 

van te behalen doelen. Deze vormen van aansturing maken het vraagstuk eerder lastiger, dan dat ze 

bijdragen aan een oplossing. Er ontstaat snel getouwtrek tussen beroepskrachten en hun 

leidinggevenden over wie het voortouw moet nemen en wie waarvoor verantwoordelijk is. Wanneer 

dat getouwtrek voortduurt dan hebben de beroepskrachten de neiging zich terug te trekken op hun 

eigen taak en alleen minimaal bij te dragen aan het verbeteren van de prestaties van het team of 

afdeling. Lastige vraagstukken gaan slepen en oplossingen raken verder uit zicht, terwijl het vraagstuk 

nog steeds in het dagelijkse werk van de beroepskracht speelt. 
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Het is de verantwoordelijkheid van een masteropleiding van een University of Applied Sciences om 

samen met het werkveld oplossingen te ontwikkelen en met die oplossingen te experimenteren. Voor 

de geschetste situatie – hoe om te gaan met lastige, vastzittende, vraagstukken in het werk? – heeft 

de masteropleiding Pedagogiek van de Hogeschool Inholland het concept van actoronderzoek 

ontwikkeld.  

Actoronderzoek kan voor de beroepsbeoefenaar aantrekkelijk zijn vanwege twee kenmerken. Het 

eerste is dat actoronderzoek met complexiteit kan omgaan. Actoronderzoek steunt de beroepskracht 

in het hanteren van onverwachte ontwikkelingen, onbedoelde gevolgen, tegenstrijdigheden en 

gedoe. Het stelt de beroepskracht gerust: de oplossing is niet van haar afhankelijk en kan niet door 

haar worden afgedwongen terwijl ze tegelijkertijd haar mogelijkheden om tot een oplossing bij te 

dragen niet moet onderschatten. Actoronderzoek laat het belang zien van kleine veranderingen om 

te komen tot grote verbeteringen, in een zich herhalend proces. 

Het tweede aantrekkelijke kenmerk is dat actoronderzoek direct in het verlengde van het dagelijkse 

werk ligt. Het onderzoeken staat niet los van het veranderen en het veranderen staat niet los van de 

dagelijkse beroepsuitoefening. Actoronderzoek vraagt niet van de beroepsbeoefenaar om in een 

andere rol te stappen – die van onderzoeker – die het vraagstuk eerst reduceert tot een afgebakend 

onderdeel, vervolgens vraagt om preferenties rond het onderzoek uit te sluiten in een bijna 

onmogelijke poging om betrouwbare en valide data te verzamelen en te bewerken om daarna de 

resultaten van de databewerking om te zetten in interventies, waarmee de beroepsbeoefenaar 

tenslotte kan gaan experimenteren. Dit opknippen en onderzoeken van het vraagstuk staat haaks op 

het holistische karakter van de dagelijkse beroepsuitoefening, waarin de beroepsbeoefenaar juist 

zicht krijgt op een vraagstuk vooral via het uitproberen van een aanpak en in dat uitproberen de 

dynamiek tussen meerdere aspecten van het vraagstuk tegelijkertijd in het oog wil houden en recht 

wil doen.  

In het werk van hulpverleners zijn weliswaar onderzoekende activiteiten – diagnosticeren en 

evalueren – opgenomen maar deze onderzoekende activiteiten claimen niet een vorm van 

wetenschappelijk onderzoek te zijn. Deze activiteiten maken integraal onderdeel uit van de 

behandeling en kunnen zich niet onttrekken aan de dilemma’s die zich in het behandelen voordoen42.  

 
42Het stellen van een diagnose heeft mede tot doel om een relatie met de cliënt op te bouwen en een 
gemeenschappelijk vocabulaire te ontwikkelen. Soms hebben cliënten baat bij een duidelijke diagnose. Het geeft 
rust en richting. Maar soms hebben cliënten ook last van een diagnose. De cliënten voelen zich gestigmatiseerd 
en verengd tot hun aandoening. Verder geven diagnoses geen rechtstreekse aanwijzingen voor de behandeling 
en blijkt omgekeerd (de juistheid van) een diagnose pas in de behandeling. Het diagnosticeren gaat niet aan het 
behandelen vooraf, maar is er onderdeel van.  
Het evalueren heeft tot doel om het resultaat van de behandeling te verankeren en een eventueel vervolg voor 
te bereiden. Maar wanneer de problematiek van de cliënt nog niet is verdwenen of hanteerbaar geworden, dan 
is de kans groot dat ook het evalueren zelf door die problematiek wordt vervormd en de evaluatie zelf een 
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Actoronderzoek is voor de insider researcher de aangewezen methode, wanneer er in het werk een 

lastig vraagstuk ontstaat waarbij handelingsverlegenheid optreedt. Actoronderzoek draagt een aantal 

kernbegrippen uit het beoefenen van wetenschap aan – mapping, closure, ulterior motives, 

experiment, uitputting, zelfreferentie, emergentie, (handelings)kennis –  en maakt die begrippen 

geschikt voor de dagelijkse beroepsuitoefening. Zie de instructies in 10.2.   

Die instructies worden hier nogmaals geparafraseerd om te laten zien dat ze goed in de dagelijkse 

beroepsuitoefening in te passen zijn. De beroepsbeoefenaar wordt aangeraden om in de dagelijkse 

formele en informele interactie in het werk te experimenteren met ander dan gangbaar gedrag. Het 

doel van het experimenteren is een situatie te bereiken, waarin het vraagstuk voor tenminste enige 

tijd niet of minder lastig is geworden en waarin de betrokkenen hun doelen beter kunnen realiseren, 

zonder die van anderen te belemmeren. Voor dat andere gedrag is een reeks samenhangende 

aanwijzingen gegeven. Het anders dan gangbare gedrag bestaat uit het werken met relatief 

eenvoudige regels – waarderend spreken, uitlokken, gemakkelijk laten in- en uitstappen, enzovoort – 

die het karakter van een kader hebben. De beroepsbeoefenaar maakt die regels bruikbaar voor haar 

of zijn lokale situatie. Het experimenteren, zo is het advies, heeft een zich herhalend/verdiepend en 

zelfreferend karakter. De beroepsbeoefenaar wordt aangeraden om niet alleen zelf te 

experimenteren, maar te bevorderen dat andere betrokkenen – cliënten, collega’s, leiding, staf, 

enzovoort – ook in de dagelijkse beroepsuitoefening in dat experimenteren participeren. Wat niet en 

wat wel in het experimenteren is opgenomen, bepalen de deelnemers aan het experiment, zonder 

dat het doel van het experimenteren – een anti-fragiele verbetering die voor alle betrokkenen een 

verbetering is – uit het oog wordt verloren. Tot slot raadt actoronderzoek de beroepsbeoefenaar aan 

om de verbeterde situatie te verankeren door de kennis te formuleren die in het experimenteren is 

opgedaan. Welke werkwijzen, betrekking hebbend op interactieregels of op condities, op het 

specifieke vraagstuk of op patronen in de onderlinge wisselwerking, bleken bij dit lastige vraagstuk op 

termijn tot een duurzame verbetering te leiden? Op welke principes zijn die werkwijzen gebaseerd? 

De beroepsbeoefenaar doet over deze opbrengst verslag voor de direct betrokkenen, voor collega’s 

breder in de organisatie en voor de professionele community. 

 

11.3. Bijdrage aan het debat over praktijkgericht onderzoek 

Wat is de bijdrage van deze studie aan het debat over hoe beroepsbeoefenaren op een 

onderzoekende manier kunnen bijdragen aan het verbeteren van hun eigen werk? De suggestie in de 

literatuur is dat een verbetering van een hoog niveau bereikt kan worden wanneer dat onderzoeken 

 
element in de behandeling is. Het evalueren kijkt dan niet, na de behandeling, op het behandelen terug maar is 
er onderdeel van.  
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een wetenschappelijk karakter heeft. De beroepsbeoefenaar wordt aangeraden om bij het vinden van 

een oplossing voor een lastig vraagstuk de methode van het wetenschappelijk onderzoek in te zetten. 

De vraag is hoe de beroepsbeoefenaar die methode moet inzetten. Deze vraag – en daarmee deze 

studie – raakt de kern van wat het betekent om een University of Applied Sciences te zijn. 

De discussie in de literatuur start bij de vraag of het voor de beroepsbeoefenaar überhaupt mogelijk 

is om wetenschappelijk onderzoek naar de eigen situatie te doen. Het onderdeel zijn van het vraagstuk 

zou de beroepsbeoefenaar belemmeren in het bereiken van de afstand tot het vraagstuk die nodig is 

voor goed wetenschappelijk onderzoek. Zou het wetenschappelijk onderzoek niet beter aan externen 

kunnen worden overgelaten, voor wie die afstand beter bereikbaar is? Helaas heeft dat een ander 

nadeel. De externe onderzoeker werkt met een onderzoeksvraag vanuit een opdrachtgever, voert het 

onderzoek uit en bespreekt de resultaten ervan met de betrokkenen uit de organisatie. Dat gesprek 

over de resultaten zou tot een verbeterproces moeten leiden. Het nadeel – bij lastige vraagstukken – 

van dergelijk onderzoek is dat de kans op verbetering niet groot is, omdat die verbetering vooral ligt 

bij de kwaliteit van het verbeterproces en niet bij de kwaliteit van het onderzoek en 

onderzoeksresultaten. Bij lastige vraagstukken loopt het onderzoek van de externe onderzoeker het 

risico irrelevant te worden.  

De discussie in de literatuur betreft vervolgens hoe dit ‘afstand versus relevantie probleem’ bij 

wetenschappelijk onderzoek als methode voor praktijkverbetering, kan worden opgelost. De 

literatuur draagt veel suggesties aan die in de hoofdstukken 4, 5 en 6 zijn besproken. Veel van die 

suggesties gaan uit van het idee om het onderzoeken en verbeteren te zien als (sterk of zwak) van 

elkaar te onderscheiden activiteiten en deze activiteiten methodisch met elkaar te verbinden. Tegen 

dit verbindingsidee is als kernbezwaar aangedragen dat de beide activiteiten elkaar in de weg kunnen 

gaan zitten, juist omdat ze beiden in een andere richting wijzen. Het onderzoeken richt zich op het 

uitsluiten van preferenties en het verbeteren op het insluiten ervan. Deze studie stelt voor om deze 

combinatieoplossing te verlaten. Dat is een ingrijpend, voorstel omdat deze combinatieoplossing in 

veel nieuwe pogingen om preferenties in onderzoek te halen terugkomt, zoals recent in het voorstel 

voor een ‘committed researcher’ (Fournier, Bretonniere, & Spranzi, 2020). 

Deze studie stelt voor om het voorstel in de literatuur te volgen om de wetenschappelijke methode 

uit te breiden. De input van wetenschappelijk onderzoek bestaat in die uitbreiding niet uit data en de 

uitkomst niet uit declaratieve kennis, maar uit ‘human resources’ of ervaringen. En de opbrengst 

bestaat uit verbeterde resources of ervaringen. In dit tweede voorstel verdwijnt het ‘afstand versus 

relevantie probleem’. Dit proefschrift draagt bij aan ontwikkelen van dat tweede voorstel via het 

concept van actoronderzoek.  
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De kern van de theoretisch bijdrage bestaat uit het met elkaar verbinden van de concepten ‘closure 

under mapping’ en ‘selfreference’. Sluiting is zowel gericht op het bepalen welke elementen wel of 

niet tot de verzameling behoren als op het insluiten van de elementen die in de verzameling horen. 

Het bepalen van de grens tussen binnen en buiten de verzameling – binnen en buiten het vraagstuk 

en binnen en buiten de oplossing – komt van binnenuit het onderzoek tot stand. Dat idee is 

‘(vaststellen van) externe motieven’ genoemd. Actoronderzoek ziet ‘onderlinge wisselwerking’ als 

input of grondstof. Die grondstof wordt, net als data bij gangbaar onderzoek, bewerkt via het streven 

naar sluiting. Sluiting is bereikt wanneer de betrokkenen en toekomstige omstandigheden in de 

verbeterde onderlinge wisselwerking zijn opgenomen. Zelfreferentie wijst op het onderzoek van het 

onderzoek. Het actoronderzoek is ook altijd onderzoek naar actoronderzoek. Ook dat zelfonderzoek 

is gericht op sluiting. Maar voor het zelfonderzoek is sluiting in de betekenis van insluiting 

onvoldoende en is uitputting van het concept zelf nodig. 

Het bewerken van de onderlinge wisselwerking neemt in actoronderzoek de vorm aan van 

experimenteren. Betrokkenen bij het vraagstuk experimenteren, in het begin vooral onder leiding van 

de onderzoeker, met andere vormen van onderlinge wisselwerking, gericht op het anti-fragiel 

verbeteren van die wisselwerking. Van verbetering is sprake wanneer voor alle betrokkenen de 

mogelijkheid toeneemt om de eigen doelen te realiseren, zonder die van anderen te belemmeren.  

Het experimenteren wordt ingevuld met behulp van het idee van zelfreferentie. Eerst via het begrip 

‘eigenform’. De betrokkenen experimenteren met het herhaald gebruik van werkwijzen in de lokale 

dagelijkse onderlinge wisselwerking met het oog op het ontstaan van een zichzelf versterkende, 

verbeterde en stabiele beroepspraktijk. Vervolgens is er het begrip eenheid van deel en tegendeel. 

Het experimenteren is niet alleen gericht op het bereiken van een verbeterde en stabiele 

beroepspraktijk, maar ook op het bereiken van wat als een context van die praktijk gezien kan worden. 

De grens tussen wat als verbeterde situatie wordt gezien en wat als context van die situatie ontstaat 

in het experimenteren.  Tot slot wordt in het experimenteren het concept van actoronderzoek zelf 

onderzocht door het concept als kader te beschouwen waaraan aanwijzingen voor het 

experimenteren worden ontleend. Raakt het concept uitgeput in de betekenis dat het geen werkzame 

aanwijzingen meer oplevert, dan moet het concept worden gewijzigd en mogelijk uiteindelijk worden 

verworpen.  

De opbrengst van actoronderzoek is in de eerste plaats een verbeterde beroepspraktijk. Een 

onderdeel van die verbetering zijn verbeterde expertroutines en toegenomen tacit knowledge van de 

beroepsbeoefenaars. De tweede opbrengst is handelingskennis. Handelingskennis komt eveneens 

voort uit het experimenteren. Het is kennis over hoe bij lastige vraagstukken de onderlinge 

wisselwerking van betrokkenen sluitend te verbinden met een handelingsverlegenheid over het 
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vraagstuk. Handelingskennis is ‘principled’ in de betekenis dat de werkwijzen die in het 

actoronderzoek, in de lokale situatie, bleken bij te dragen aan een oplossing aangevuld zijn met een 

onderliggend verklarend principe. De verklaring moet voldoende coherent zijn. 

 

11.4. Vraagtekens en aanbevelingen voor verder onderzoek 

Deze studie betreft het ontwikkelen van een concept. Een concept zoals actoronderzoek is er niet in 

één keer. Het is een idee dat zich langzamerhand ontwikkelt in een proces van gesprekken met 

collega’s, ook van andere masteropleidingen, die in een soortgelijk proces zitten en ook zoeken naar 

een praktijkgerichte invulling van onderzoek, passend bij een hbo-master43. Verder ontwikkelt het 

concept zich in gesprekken met experts en wetenschappers over de vele varianten van praktijkgericht 

onderzoek, in het bijzonder action research, in diverse platforms. Het ontwikkelen bestaat tenslotte 

uit het experimenteren in het onderwijs, waarbij sommige ideeën na verloop van tijd worden 

losgelaten en andere met een zekere voorlopigheid opgenomen. De ervaringen vanuit de gesprekken 

en het experimenteren worden gecombineerd met een voortdurend onderzoek naar conceptuele 

coherentie. Klopt de redenering? Is de redenering voldoende onderbouwd en verdedigbaar? 

Onderbouwd of tenminste niet tegengesproken in literatuur, overeind gebleven in gesprekken en 

colleges en werkzaam in de beroepspraktijk van masterstudenten. Dat voortdurende onderzoek naar 

die conceptuele coherentie loopt door tot in het schrijven van deze tekst. 

 

Waar zitten eventuele tekortkomingen of vragen in dat voortdurende onderzoek? Er zijn drie met 

elkaar samenhangende vragen. De eerste betreft het begrip ‘closure’, de tweede de voorlopige 

oplossing voor de vraag naar de aard van handelingskennis en de derde betreft de verhouding van 

actoronderzoek tot datagebaseerd en kennisgenererend onderzoek. 

 

In datagebaseerd en kennisgenererend onderzoek is closure gericht op demarcatie, op vaststellen wat 

binnen de omschrijving, analyse of oplossing van een vraagstuk hoort en wat erbuiten. De data 

worden afgebeeld op de bewering en zodanig bewerkt dat kan worden vastgesteld of data en 

bewering precies op of in elkaar passen. In actoronderzoek bestaat de input niet uit data maar uit 

handelingen van levende actoren. Deze handelingen worden afgebeeld op een gevoelde moeilijkheid 

en zodanig bewerkt dat die gevoelde moeilijkheid ‘precies passend’ is afgenomen. Dat wil zeggen voor 

iedere betrokkene, in toekomstige omstandigheden en van binnenuit. Demarcatie is in deze invulling 

van closure nog steeds aanwezig. Die demarcatie is de kern van het begrip ‘extern motief’. In het 

actoronderzoek komen motieven tot stand die als extern worden gezien, als niet behorend tot het 

 
43 Deze collega’s van de andere hbo-masteropleidingen Pedagogiek komen uit bij vormen van actieonderzoek. 
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vraagstuk en tot de oplossing. Maar actoronderzoek is niet gericht op de bepaling van de precieze 

grens tussen de oplossing en de niet-oplossing maar op de precieze bepaling van die grens. Er is in de 

regel niet één juiste oplossing. Een oplossing voor een lastig vraagstuk kan meerdere vormen 

aannemen. Actoronderzoek is niet gericht op de afbakening maar op het afbakenen. De precisie van 

de grens is bij een lastig vraagstuk, niet interessant. De oplossing kan, en moet misschien, meerdere 

vormen aannemen in de veranderende situatie. Maar het proces om tot de oplossing te komen moet 

wel precies zijn. En die precisie zit erin dat het experimenteren met oplossingen van binnenuit plaats 

vindt, gericht op insluiting van betrokkenen en van toekomstige omstandigheden. Sluiting bij 

actoronderzoek is bereikt wanneer het experimenteren om tot een verbeterde onderlinge 

wisselwerking te komen voldoet aan die criteria van insluiting. 

Wat is het vraagteken? In hoofdstuk 9 is nog een andere invulling van sluiting aan actoronderzoek 

toegevoegd. Niet in de betekenis van inclusie maar van uitputting. In die invulling worden 

aanwijzingen afgebeeld op een kader en naar sluiting in de vorm van uitputting gestreefd. Deze 

invulling is gekoppeld aan het zelfonderzoek dat in actoronderzoek moet zijn opgenomen. De 

tekortkoming in deze toevoeging is dat ze nog is niet uitgeprobeerd, niet in de gesprekken met 

collega’s en experts en ook niet in het onderwijs en de beroepspraktijk. De toevoeging van ‘uitputting’ 

roept de vraag op naar de verhouding tot de andere genoemde invullingen van closure. In hoofdstuk 

9 is de aanname dat er sprake is van een gelijkwaardige, elkaar goed verdragende, invulling. Maar is 

dat zo? Is misschien de één een grondvorm van de andere? Of staan ze elkaar misschien in de weg of 

sluiten ze elkaar uit? Het vinden van een antwoord op deze vraag, onder andere via uitproberen, is 

een volgende stap in dit ontwikkelingsonderzoek.  

 

Het tweede vraagteken betreft de kennisopbrengst van actoronderzoek. De in hoofdstuk 9 

ontwikkelde ideeën vanuit zelfreferentie en ‘principled practical knowledgde’ zijn eveneens nog niet 

uitgeprobeerd. De ontwikkeling van actoronderzoek heeft er baat bij dat beroepsbeoefenaren in 

onderwijs en hulpverlening opnieuw een lastig vraagstuk in het eigen werk te lijf gaan met het 

actoronderzoek en met de op dit moment geformuleerde richtlijnen. Om daarna moeilijkheden of 

vragen die in de uitvoering zijn ontstaan met elkaar en met hun opleiders te bespreken en opnieuw te 

zoeken naar theoretische concepten die de ontstane moeilijkheden oplossen of de vragen 

beantwoorden. De vindplaats voor die theoretische concepten is in principe onbegrensd, maar deze 

studie suggereert dat theorie over grondslagen van wetenschap en onderzoek een centrale plaats 

inneemt. 
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Tot slot is er nog de kritische kanttekening bij de verhouding van actoronderzoek tot datagebaseerd 

kennisgenererend onderzoek. Zet deze studie de empirische cyclus, bij lastige sociale vraagstukken, 

bij het grofvuil? Voert deze studie het pleidooi dat praktijkgericht sociaalwetenschappelijk onderzoek 

bij lastige vraagstukken altijd de vorm van actoronderzoek moet aannemen, ook wanneer de 

onderzoeker extern is?  

De aanspraken van actoronderzoek zijn niet uitsluitend. Actoronderzoek meldt zich niet, bij lastige 

sociale vraagstukken, als de plaatsvervanger van datagebaseerd en kennisgenerend onderzoek. De 

stelling is wel dat datagebaseerd en kennisgenererend onderzoek in die situatie ontoereikend is, 

wanneer dat onderzoek een oplossing tot stand wil brengen. Er is bij lastige sociale vraagstukken, bijna 

altijd44, (ook nog) iets anders nodig. En voor dat iets anders stelt deze studie actoronderzoek voor. 

Actoronderzoek concurreert niet met gangbaar onderzoek, maar vat zich op als het resultaat van een 

uitbreiding van dezelfde grondredenering. Het voorstel is om closure under mapping niet alleen uit te 

werken als het sluitend afbeelden van data op een onderzoeksvraag, maar ook uit te werken als het 

sluitend afbeelden van onderlinge wisselwerking op een handelingsverlegenheid en als het sluitend 

afbeelden van aanwijzingen op een kader. 

 

In hoofdstuk 1 is als doel van deze studie geformuleerd om het actoronderzoek verder te ontwikkelen. 

Is dat doel gehaald? Dat is het geval. De instructies uit de eerste versie van actoronderzoek zijn 

verbeterd en aangevuld. Deze verbeteringen en aanvullingen moeten nu opnieuw getoetst worden in 

de praktijk van beroepsbeoefenaren in onderwijs en hulpverlening en in discussie met collega-

opleiders en pedagogische en methodologische experts. 

 

Waar standaard onderzoek zich kan beroepen op vergelijkbare waarnemingen, beroept 

actoronderzoek zich op vergelijkbare handelingen. Beide ervaren dezelfde soort moeilijkheden. 

Waarnemingen zijn willekeurig tot ze deel worden van een kader – theorie – dat hun samenhang 

definieert (ook al worden ze nooit definitief). Handelingen zijn willekeurig tot ze deel worden van een 

kader – werkwijze – dat hun samenhang definieert (ook al worden ze nooit definitief). In beide 

gevallen is het de mens die profiteert, niet de wereld die wordt bezien of begeerd. Het is de mens die 

vrij is om de beperkingen van de wereld te overstijgen. 

  

 
44 Behalve in de situatie van de ‘gespannen boog’. 
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Samenvatting 
 

De context van deze studie is het Hoger Onderwijs voor beroepsbeoefenaren in de sectoren onderwijs 

en hulpverlening. Deze beroepsbeoefenaren zijn docenten, hulpverleners, (zorg)coördinatoren, intern 

begeleiders, gedragsdeskundigen en andere stafmedewerkers. Het onderwijs vindt plaats op de 

masteropleiding Pedagogiek van een University of Applied Sciences. Het proefschrift draagt bij aan 

het beantwoorden van de vraag hoe beroepsbeoefenaren uit onderwijs en hulpverlening om kunnen 

gaan met lastige vraagstukken die zij in hun werk tegenkomen. Lastige vraagstukken zijn kwesties die 

al een tijdje spelen, waarbij, zonder succes, verschillende oplossingen zijn uitgeprobeerd en waarover 

ontevredenheid  in het team, bij de leiding en cliënten is ontstaan.  

Met deze vraag als vertrekpunt is in een reconstructief ontwikkelingsonderzoek (Van den Akker, 1999; 

Van den Akker, Gravemeijer, McKenney, & Nieveen, 2006) gezocht naar een benadering waarin het 

onderzoeken en veranderen van de vraagstukken samen op gaan. Daartoe is in discussie met gangbare 

benaderingen een eigen ‘onderzoeksconcept’ ontwikkeld, dat in de opleiding is aangereikt aan de 

studenten. Het concept is aan een test onderworpen via een analyse van de ervaringen die studenten 

met het onderzoeksconcept in hun beroepspraktijk hebben opgedaan. Het resultaat van de test is een 

vernieuwde aanpak die in een casus geïllustreerd wordt. De aanpak vormt een bijdrage aan het debat 

over het invullen van (het onderwijs over) praktijkgericht onderzoek aan Universities of Applied 

Sciences.  

 

Afbakening en centrale vraag  

De vraag  hoe als beroepsbeoefenaar om te gaan met een lastig vraagstuk op het eigen werk, wordt 

in deze studie afgebakend door lastige vraagstukken te benaderen vanuit een complexiteitsinvalshoek 

(hoofdstuk 2) en vanuit de opvatting dat de beroepsbeoefenaar zich moet baseren op wetenschap 

(hoofdstuk 3).  

Uitgaan van complexiteit wil zeggen dat een vraagstuk wordt gezien als het onbedoeld, 

onvoorspelbaar en onbeheersbaar resultaat van de onderlinge wisselwerking van de betrokkenen bij 

dat vraagstuk. De vraagstukken emergeren uit de dagelijkse handelingen van de betrokkenen. De 

beroepsbeoefenaar is zelf een van die betrokkenen en daarmee ook deel van het probleem.  Oorzaken 

en gevolgen zijn niet goed van elkaar te onderscheiden en de vraagstukken spelen op meerdere 

niveaus van de organisatie. Er zijn bij een complex vraagstuk verschillende en verschuivende 

opvattingen over wat precies het vraagstuk is. Standaardaanpakken hebben de neiging om achter 

nieuwe ontwikkelingen aan te lopen of het vraagstuk te verergeren.  
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Dit alles wil niet zeggen dat lastige vraagstukken niet met succes aangepakt kunnen worden. Dat kan 

zeker wanneer analyse en aanpak gelijklopen en veranderingen in de dagelijkse onderlinge 

wisselwerking het startpunt van de aanpak zijn. Deze studie werkt dit idee verder uit.  

De tweede afbakening van de vraag naar het hanteren van lastige vraagstukken betreft het 

uitgangspunt dat de beroepsbeoefenaar steun moet zoeken bij wetenschap en wetenschappelijk 

onderzoek. De beroepsbeoefenaar wordt benaderd als een wetenschappelijk onderzoeker die van 

binnenuit het eigen werk, als deel van het probleem, het vraagstuk onderzoekt. De 

beroepsbeoefenaar als insider researcher. De vraag is hoe de insider researcher de wetenschappelijke 

methode kan gebruiken. Wie een antwoord zoekt op deze vraag stuit – naast twijfels over de 

haalbaarheid van het doen van wetenschappelijk onderzoek door een insider – op een methodische 

moeilijkheid. Een insider researcher heeft bij het zoeken naar een oplossing voor een lastig vraagstuk 

te maken met andere betrokkenen, zoals collega’s, leidinggevenden, cliënten, ketenpartners en 

toezichthouders. Die andere betrokkenen hebben ook opvattingen over dat lastige vraagstuk. 

Opvattingen in een brede betekenis, inclusief ‘tacit knowledge’, emoties, intuïties en belangen. In deze 

studie wordt voor opvattingen in die brede betekenis de term ‘preferentie’ gebruikt. Met tenminste 

een deel van die andere betrokkenen zal tenminste enige overeenstemming in preferentie moeten 

ontstaan over de aard van het vraagstuk en de oplossingsrichting. Preferenties veranderen in het 

veranderen van de onderlinge wisselwerking. De vraag is hoe een insider researcher individuele 

preferenties via beïnvloeding van onderlinge wisselwerkingen op elkaar kan afstemmen via 

wetenschappelijk onderzoek. De kern van de methodische moeilijkheid is nu dat de insider researcher 

in wetenschappelijk onderzoek eigen preferenties en die van andere betrokkenen als bias moet 

uitsluiten, in een situatie waarin waar het lastige vraagstuk juist om het insluiten en bewerken van 

preferenties vraagt.  

Bovenstaande constatering leidde tot de volgende centrale onderzoeksvraag: ‘Welke benadering van 

insider research beïnvloedt de onderlinge wisselwerking van de betrokkenen in de richting van een 

oplossing van een lastig vraagstuk en kan tegelijkertijd als wetenschappelijk onderzoek herkend 

worden?’  

 

Analyse van benaderingen 

De eerste stap in deze studie is een bespreking van voorstellen voor insider research die in de 

literatuur zijn gedaan. De bespreking gaat na of die voorstellen onderlinge wisselwerking beïnvloeden 

en welke oplossing die voorstellen aandragen voor de genoemde methodische moeilijkheid – 

preferenties insluiten om tot verandering te komen en uitsluiten bij het onderzoek. 

In de literatuur zijn drie typen benaderingen te herkennen ten aanzien van hoe onderzoek de 

beroepsbeoefenaar kan ondersteunen: de data verzamelende professional, de reflectieve 
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professional, en de professional als modelbouwer. In discussie met deze voorstellen is in deze studie 

een vierde benadering ontwikkeld, namelijk de professional als bewerker van onderlinge 

wisselwerkingen. Het betreft onderlinge wisselwerkingen van bij het vraagstuk betrokken actoren. 

Deze vierde benadering wordt in deze studie actoronderzoek genoemd. 

 

De data verzamelende professional (hoofdstuk 4) 

Er is de benadering van insider research als dataverzameling en -bewerking (Schildkamp et al., 2014). 

De beroepsbeoefenaar, eventueel samen met collega’s, onderscheidt een relevant aspect aan een 

vraagstuk, formuleert een zo afgebakend mogelijke onderzoeksvraag, operationaliseert 

kernbegrippen in de vraag, kiest een methode voor data verzameling, verzamelt en interpreteert de 

data en geeft een antwoord op de vraag. De beroepsbeoefenaar bespreekt  met het team van collega’s  

de mogelijke betekenis van die uitkomst en probeert overeenstemming te bereiken over de 

consequenties van het antwoord. Wordt die overeenstemming bereikt, dan implementeer het team 

de verbetering en voert daarna een evaluatieonderzoek uit. Over de mogelijke betekenis van de 

resultaten van die evaluatie bereikt het team opnieuw overeenstemming. Enzovoort. 

De vraag is of de optie van de data verzamelende professional onderlinge wisselwerking in het insider 

research opneemt en of die optie de genoemde methodische moeilijkheid – preferenties insluiten om 

tot verandering te komen en uitsluiten bij het onderzoek – adequaat oplost.  

Beïnvloeding van de onderlinge wisselwerking van betrokkenen is alleen opgenomen als te 

verwachten leereffect bij de betrokkenen bij het onderzoek of is als activiteit toegevoegd aan het 

onderzoek. Daarentegen is het enerzijds beslist niet zeker dat datagebaseerd onderzoek tot een 

leereffect leidt en anderzijds stuit het toevoegen van veranderende activiteiten aan onderzoek op de 

genoemde methodische moeilijkheid. Er ontstaan aansluitingsproblemen. De resultaten van het 

onderzoek hebben het risico onvoldoende houvast te geven voor verbeteringen en irrelevant te 

worden in een zich ontwikkelende complexe situatie. De methodische moeilijkheid wordt niet goed 

opgelost. 

 

De reflectieve professional (hoofdstuk 5) 

De tweede benadering van insider research, deels een reactie op de beperkingen van de eerste, legt 

niet de nadruk op dataverzameling maar op reflectie. Data verzamelen en bewerken is gewenst maar 

de nadruk kan daar niet op liggen. Onderzoek is vooral kritische reflectie (Alvesson & Sköldberg, 2018). 

Kritische reflectie op de aannames van de beroepsbeoefenaar over het beroep, op eventuele blinde 

vlekken over het werk, op de organisatiecontext, op identiteit, op kernwaarden en op 

machtsverhoudingen.  
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Opnieuw is de vraag of de onderlinge wisselwerking in het onderzoek wordt beïnvloed en of de 

genoemde methodische moeilijkheid – preferenties insluiten en uitsluiten – wordt opgelost. De 

insider researcher brengt de complexiteit via rijke beschrijvingen en diepgaande reflecties in beeld. 

De resultaten van die onderzoekende activiteiten zouden, in een bespreking met de betrokkenen, juist 

door hun rijkdom en diepgang, impact hebben en het gedrag van de betrokkenen beïnvloeden. Maar 

die verwachting van impact is minder zeker dan de auteurs in deze benadering aannemen. De rijke 

beschrijvingen en resultaten van diepgaande reflectie leiden niet per se tot verandering van de 

beleving of het gedrag van de collega’s. Een aansprekende beschrijving van een situatie kan een 

betrokkene raken, maar dat gevoel kan in de routine van alledag ook weer wegebben. Verder is de 

genoemde methodische moeilijkheid niet overtuigend opgelost. Reflectie op een preferentie vraagt 

om explicitering en objectivering van die preferentie. Maar explicitering van preferenties is alleen voor 

een deel mogelijk. In het expliciteren van preferenties ontstaan weer nieuwe. Opnieuw is er de 

moeilijkheid dat reflecteren om een vorm van objectivering van preferenties vraagt, terwijl voor 

verandering ook niet-objectiveerbare preferenties nodig zijn. 

Ook sommige invullingen van action research noemen ‘reflectie’ de kern van het onderzoek (Coghlan, 

2014, 2019). De onderzoekende activiteit is daar vooral een kritische reflectie op de ondernomen 

actie. Wordt in action research de onderlinge wisselwerking beïnvloed en de genoemde methodische 

moeilijkheid opgelost? De onderlinge wisselwerking is via het experimenteren in het onderzoek 

opgenomen maar de methodische moeilijkheid is niet overtuigend opgelost. Het onderzoeken betreft 

vooral reflectie op de in het experiment opgedane, geëxpliciteerde en geobjectiveerde ervaring. Aan 

het experimenteren/veranderen worden ook eisen gesteld, zoals streven naar een hoge kwaliteit van 

de relaties en naar duurzaamheid, maar die eisen zijn van een ander karakter en daarmee komt 

opnieuw de vraag naar voren hoe ervaringen, ontdaan van niet expliciteerbare preferentie, te 

verbinden met gedrag waarin voor die preferentie ruim baan moet worden gemaakt. 

 

De professional als modelbouwer (hoofdstuk 6) 

De derde benadering breidt insider research uit met expliciete aandacht voor de onderlinge 

wisselwerking in de vorm van een model. De betrokkenen bij een vraagstuk maken met elkaar een 

model van hoe het gedrag van betrokkenen, reagerend op elkaar en de context, het vraagstuk vormt. 

Wanneer het proces veranderaanwijzingen heeft opgeleverd, brengen de betrokkenen deze in 

praktijk. Wanneer de handelingen niet voldoende tot verbetering leiden, moeten de betrokkenen 

terug naar het model, dat model wijzigen en nieuwe aanwijzingen vaststellen, uitproberen, enzovoort.  

De genoemde methodes maken een scherpe scheiding tussen ontwerpen en uitvoeren én leggen bij 

dat onderscheid het zwaartepunt bij het ontwerpen (Novani & Mayangsari, 2017). Weliswaar wordt 



193 
 

het ontwerpproces zelf ook als een uitvoering gezien – samen ontwerpen brengt de betrokkenen bij 

elkaar en richt hun blik – maar die gedachte blijft methodisch onuitgewerkt. Er is bij het ontwerpen 

nadrukkelijk oog voor inhoudelijke conflicten, maar minder voor relationele, groepsdynamische of 

machtsconflicten.  

De vraag is of deze optie van insider research de onderlinge wisselwerking en de preferenties van de 

betrokkenen beïnvloedt en of de auteurs de genoemde moeilijkheid oplossen. De onderlinge 

wisselwerking neemt in deze optie een belangrijke plaats in. Maar a) de te optimistische verwachting 

dat het samen ontwerpen leidt tot een verandering van de wisselwerking in een gewenste richting, b) 

de nadruk op de ontwerpfase ten koste van de experimenteerfase en c) de nadruk op de inhoudelijke 

kant van het ontwerpen ten koste van de relationele kant, belemmeren de impact.  

Wordt de genoemde methodische moeilijkheid opgelost? De onderlinge wisselwerking – en daarmee 

de preferenties – staat nadrukkelijk centraal, als model. Maar de scherpe scheiding tussen ontwerpen 

en implementeren brengt de moeilijkheid in een andere vorm terug. Nu tussen de aanwijzingen die 

uit het digitale experimenteren met het model voortkomen aan de ene kant en het gebruik van die 

aanwijzingen in een complexe en weerbarstige sociale praktijk aan de andere kant. 

 

De professional als actor (hoofdstuk 7) 

De in deze studie ontwikkelde vierde benadering spreekt de beroepsbeoefenaar primair aan als 

actieve beïnvloeder van de onderlinge wisselwerking tussen de betrokkenen bij een lastig vraagstuk. 

Deze benadering maakt geen onderscheid tussen onderzoeken en veranderen. Ze wisselt 

wetenschappelijk onderzoek niet sequentieel of cyclisch af met verandering. De insider researcher 

beïnvloedt de sociale situatie waarin het lastige vraagstuk zich voordoet met een systematiek die 

wetenschappelijk genoemd kan worden. Het doel van deze benadering is een integrale verandering 

van de preferenties van de betrokkenen.  

De hier ontwikkelde onderzoeksbenadering wordt actoronderzoek genoemd. De onderzoeker is als 

deelnemer aan het vraagstuk actief medevormgever, actor, aan de onderlinge wisselwerking van de 

betrokkenen bij het vraagstuk. Actoronderzoek is gebaseerd op dezelfde grondredenring als gangbaar 

wetenschappelijk onderzoek, te weten ‘closure under mapping’. Bij gangbaar wetenschappelijk 

onderzoek is closure under mapping uitgewerkt als het afbeelden van data op een onderzoeksvraag, 

waarbij gestreefd wordt naar sluiting, onder uitsluiting van externe motieven, in de regel ‘bias’ 

genoemd. Sluiting is bereikt wanneer de data en de vraag precies op  elkaar passen. Precies passen 

wil zeggen dat er geen voor het antwoord relevante data buiten het antwoord vallen. 

Het idee van actoronderzoek gebruikt dezelfde grondredenering maar breidt het uit. Uitbreiden wil 

zeggen closure under mapping breder toepassen dan alleen op data en vraag. Deze studie werkt dit 
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uitbreidingsidee als volgt uit. Actoronderzoek berust ook op ‘closure under mapping’, maar met 

andere eenheden dan data en onderzoeksvraag. Actoronderzoek beeldt de onderlinge wisselwerking 

van betrokkenen bij een vraagstuk af op een handelingsverlegenheid van betrokkenen. 

Handelingsverlegenheid over een onderwerp betreft een subjectieve ervaring, waarin actoren 

ontevreden zijn over het effect van hun handelen rond een vraagstuk, onzeker zijn over wat eigenlijk 

het vraagstuk is, welke richting het met dat vraagstuk op moet en hoe daar te komen. Sluiting is bereikt 

wanneer er een onderlinge wisselwerking is ontstaan, die het vraagstuk precies passend oplost. 

Precies passend wil hier zeggen dat de handelingsverlegenheid is afgenomen (de beroepspraktijk is 

verbeterd) voor alle betrokken (er zijn geen betrokkenen die buiten de verbetering vallen) en voor 

tenminste enige tijd (niet beperkt tot een specifieke periode of afhankelijk van specifieke 

voorwaarden: er zijn geen periodes of relevante situaties die buiten de verbetering vallen).  

Actoronderzoek, in de hier ontwikkelde uitwerking, onderscheidt vier instructies. De eerste instructie 

betreft het formuleren van een handelingsverlegenheid die betrokkenen ervaren bij een lastig 

vraagstuk in het eigen werk (claim). De tweede instructie betreft het verzamelen van betrokkenen bij 

de handelingsverlegenheid (set). Deze groep wordt de onderzoeksgroep genoemd. De derde instructie 

betreft het bevorderen dat de betrokkenen hun handelingsverlegenheid afbeelden op hun onderlinge 

wisselwerking en op hun wisselwerking met andere betrokkenen buiten de onderzoeksgroep 

(mapping). De vierde instructie bestaat eruit dat de betrokkenen experimenteren met andere 

wisselwerkingen zodanig dat sluiting is bereikt (closure).  

Ook hier is er de voorwaarde van uitsluiten van externe motieven. Externe motieven zijn eisen of 

voorwaarden, die van te voren en van buiten het onderzoeksproces aan het onderzoek worden 

opgelegd. Bij actoronderzoek is de voorwaarde dat er vooraf geen externe motieven bij de instructies 

gelden. Aan de formulering van de handelingsverlegenheid, de verzameling van betrokkenen en het 

experimenteren kunnen vooraf en van buiten het onderzoeksproces geen eisen worden gesteld, 

behalve deze voorwaarde zelf.  

Actoronderzoek sluit data verwerken, reflecteren of modelleren niet uit maar maakt het niet de kern 

van onderzoek. De kern bestaat uit de vier instructies plus de voorwaarde. De grondstof van 

actoronderzoek is de onderlinge wisselwerking van bij het vraagstuk betrokkenen en niet data, 

reflecties, modellen of simulaties over die onderlinge wisselwerking. De opbrengst van actor 

onderzoek bestaat uit een afgenomen handelingsverlegenheid in de vorm van een verbeterde praktijk 

en uit handelingskennis over hoe een dergelijk lastig vraagstuk aan te pakken. 

 

Actoronderzoek voldoet aan de kenmerken voor insider research zoals die in de hoofdvraag van deze 

studie naar voren komen. Actoronderzoek is direct gericht op impact en is een vorm van wetenschap, 

want gebaseerd op grondredenering van wetenschappelijk onderzoek. De genoemde methodische 
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moeilijkheid bestaat niet meer. Preferenties zijn in het onderzoek opgenomen en er is geen eis om 

preferenties uit te sluiten. 

 

De test (hoofdstuk 8) 

In deze studie is, als derde stap, het concept van actoronderzoek getest met behulp van mastertheses 

van studenten van de masteropleiding. De studenten hebben het actoronderzoeksconcept gebruikt 

bij het verbeteren van een lastig vraagstuk in hun werk in onderwijs of jeugdhulpverlening. De 

vraagstukken variëren van voorkomen van voortijdig schooluitval tot het effectief bepalen van inzet 

van jeugdhulp (zie bijlage 3). Het concept ‘actoronderzoek’ is de studenten aangereikt via een set van 

richtlijnen (zie pag. 94, 95). 

Het doel van de test was na te gaan hoe de ervaringen van masterstudenten met het actoronderzoek 

bij kunnen dragen aan de verdere ontwikkeling van het concept. De test zocht antwoord op de 

volgende vragen:  

- Hoe heeft het concept ‘actoronderzoek’ zich in het gebruik door de masterstudenten gedragen? 

Is het concept in het gebruik in moeilijkheden geraakt? En zo ja op welke punten?  

- Kunnen  die moeilijkheden goed binnen het kader van het concept  worden opgelost door 

verduidelijking, bijstelling of verdieping? 

- Als die moeilijkheden niet binnen het concept kunnen worden opgelost, welke vernieuwing van 

het concept als geheel is dan nodig en mogelijk?  

Moeilijkheden ontstaan er wanneer de studenten er blijk van geven dat zij (onderdelen van) de 

richtlijnen negeren of anders – niet passend binnen het concept – interpreteren. De aanname achter 

de test was dat conceptuele moeilijkheden een uiting zijn van de zwakte van het concept op dat 

moment.  

Een selectie van 15 mastertheses uit de periode 2016-2018 is gebruikt om dit concept van 

actoronderzoek te testen. Op de mastertheses is een documentenanalyse uitgevoerd om een 

antwoord te vinden op de hierboven genoemde vragen over hoe het concept ‘actoronderzoek’ zich in 

het gebruik door de student heeft gehouden. In die documentenanalyse werd duidelijk waar het 

concept in moeilijkheden kwam. Vervolgens is een conceptrapport over de documentenanalyse 

opgesteld. Dit is aan de auteurs van de verslagen als membercheck voorgelegd. De resultaten van deze 

raadpleging zijn in de studie verwerkt. 

 

Er zijn vijf moeilijkheden geconstateerd, dat wil zeggen dat er vijf discrepanties tussen de richtlijnen 

en de uitwerkingen van een deel van de studenten zichtbaar zijn geworden. De richtlijnen 1) ‘sluit 

externe motieven uit’ 2) ‘vorm een onderzoeksgroep’, 3) ‘experimenteer met een andere bijdrage aan 

de onderlinge wisselwerking’, 4) ‘verwelkom gedoe’ en 5) ‘formuleer een kennisopbrengst’ werden 
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genegeerd of anders geïnterpreteerd. Deze moeilijkheden waren aanleiding om terug te kijken naar 

de plaats van die genegeerde of fout geïnterpreteerde richtlijnen in het concept ‘actoronderzoek’, om 

vervolgens na te gaan welke wijzigingen in het concept de moeilijkheden zouden kunnen oplossen 

zonder de onderliggende grondredenering aan te tasten. 

De test leidde tot de volgende veranderingen in het concept: 

1. De voorwaardelijke richtlijn ‘Sluit externe motieven uit’ was restrictief – ‘sluit iets uit’ –  en is 

productief geworden – ‘stel iets vast’. De gewijzigde richtlijn is: Uitsluitend in en tijdens het 

onderzoeken, niet voorafgaand aan het onderzoek, stellen de betrokkenen vast welke 

motieven als extern kunnen gelden.  

2. Het begrip ‘onderzoeksgroep’ is systemischer geworden. In de test kwam naar voren dat de 

term ‘onderzoeksgroep’ studenten ertoe aanzette om een projectgroep-achtige vorm te 

kiezen waarin de onderzoeksgroep los kwam te staan van de andere betrokkenen. De 

oplossing bestond eruit de onderzoeksgroep te benoemen als een tijdelijke verdichting in het 

bestaande relatienetwerk van alle betrokkenen. 

3. De richtlijn om te experimenteren is centraal komen te staan. In de test kwam naar voren dat 

het experimenteren te weinig van de grond kwam. Actoronderzoek zou moeten benadrukken 

dat de kern van actoronderzoek bestaat uit het experimenteren met de onderlinge 

wisselwerking van de betrokkenen bij het vraagstuk in het hier en nu.  

4. Ook de richtlijn om gedoe te verwelkomen is in het concept naar voren gehaald. In de test 

kwam naar voren dat de masterstudenten gedoe – dat op grote schaal ontstond – over het 

algemeen zagen als belemmerend voor het onderzoek, in plaats van als een manifestatie van 

de lastigheid van het vraagstuk. De lastigheid had een aangrijpingspunt kunnen bieden voor 

experimenteren met de alledaagse interactie in het hier en nu. Ook bij verstoorde 

verhoudingen.  

 

De vijfde moeilijkheid betrof de kennisopbrengst. De kennisopbrengst van actoronderzoek is 

handelingskennis genoemd, bestaande uit interactieregels. Deze interactieregels verwoorden de 

beïnvloeding waardoor de betrokkenen een verbeterde praktijk bereikten. De masterstudenten 

formuleerden in hun mastertheses inderdaad interactieregels. Deze kennisopbrengst riep vragen op. 

De eerste vraag ging over de eenzijdigheid van de interactieregels. De regels betroffen voornamelijk 

de directe interactie tussen de betrokkenen en niet de ruimtelijke of organisatorische condities die 

ook deel van de onderling wisselwerking uitmaken. In de tweede plaats was de vraag of 

interactieregels een toevoeging zouden moeten zijn op bestaande kennis over het omgaan met lastige 

vraagstukken. Mocht die toevoeging verwacht worden van actoronderzoek en zo ja hoe kon die 
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toevoeging eruitzien, zodanig dat recht wordt gedaan aan het zelfrefererende karakter van 

actoronderzoek en zodanig dat andere beroepsbeoefenaren en praktijkwetenschappers die 

toevoeging als kennisbron kunnen accepteren?  

Binnen het concept van actoronderzoek kon op deze vragen geen goed antwoord gevonden worden. 

Om een eerste antwoord te vinden is, als vierde stap in deze studie, een verkenning uitgevoerd. 

 

Verkenning van handelingskennis (hoofdstuk 9) 

Aan de genoemde eenzijdigheid kan de term ‘interactieregel’ zelf hebben bijgedragen, omdat de term 

gemakkelijk gelezen kan worden als verwijzend naar de directe interactie. Het voorstel is om een 

bredere term te gebruiken, te weten ‘werkwijze’. 

Op de vraag of van interveniërend praktijkgericht onderzoek een toevoeging aan bestaande kennis 

mag worden verwacht die de lokale situatie overstijgt, is het antwoord overwegend bevestigend. 

Maar over het karakter van die toegevoegde kennis lopen de meningen uiteen. Deze studie sluit aan 

bij de opvatting van Bereiter (2014), die benoemt dat de opbrengst van praktijk verbeterend 

onderzoek ‘principled practical knowledge’ zou moeten zijn. Toegepast op actoronderzoek betekent 

deze opvatting dat een werkwijze die in het onderzoek als werkzame praktische kennis naar voren is 

gekomen, ondersteund moet zijn door een verklarend principe. Het ondersteunende principe moet 

voldoende coherent zijn, dat wil zeggen dat het principe mogelijk beperkt en oppervlakkig is maar wel 

plausibel, samenhangend en breed toepasbaar de werkzaamheid van de werkwijze verklaart (Bereiter, 

2014: 11). 

Dan is er nog de vraag hoe de toevoeging recht kan doen aan het zelfrefererende karakter van 

actoronderzoek. Zelfreferentie is een lange tijd verboden geweest in logisch redeneren, omdat het 

gemakkelijk leidt tot cirkelredeneringen, paradoxen en ambivalenties. Maar in de vorige eeuw is 

‘zelfreferentie’ verschoven van verschijnsel in de marge van de logica naar het centrum, zonder dat er 

overeenstemming is over wat de consequenties zijn van die centrale plaats voor sociale 

wetenschappen (Biggiero, 2018) en over hoe die cirkelredeneringen enzovoort een plaats krijgen in 

onderzoek en in kennisverwerving. Actoronderzoek laat het verbod op zelfreferentie los en zet 

zelfreferentie centraal. In actoronderzoek ontwikkelt het onderzoeksobject zichzelf en wordt de 

onderzoeksmethode ontwikkeld. In de verkenning is geprobeerd om de vragen over het begrip 

‘handelingskennis’ en werkwijzen, die opkwamen naar aanleiding van de test in hoofdstuk 8, te 

beantwoorden door zelfreferentie als uitgangspunt te nemen. 

Uitgaan van ‘zelfreferentie’ leidde tot drie aanwijzingen over het gebruik van een werkwijze. De eerste 

aanwijzing was om een werkwijze te zien als ‘eigenform’. Zelfreferentie is een zich herhalend recursief 

proces. In de herhaling ontstaan en veranderen vaste(re) vormen. Die vaste vorm wordt een 

‘eigenform’ genoemd. Een ‘eigenform’ is een gefixeerd punt dat het gevolg is van een transformatie, 
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die een transformatie mogelijk maakt en zelf ook transformeert (Kauffman, 2017). Vergelijk de 

bedding van een rivier. 

Werkwijzen bevatten aanwijzingen voor het experimenteren in de dagelijkse sociale interactie. Met 

het begrip ‘eigenform’ zou gezegd kunnen worden dat een werkwijze de researcher en de andere 

betrokkenen helpt om zichzelf versterkende patronen te genereren die de handelingsverlegenheid 

reduceren. De betrokkenen experimenteren in de dagelijkse lokale interactie met een herhaald en zo 

mogelijk zich zelfstandig uitbreidend gebruik van werkwijzen. Een werkwijze legitimeert zich in het 

gebruik. Het effect van dat experimenteren – het mogelijk ontstaan van meer stabiele patronen – is 

er niet rechtstreeks en onmiddellijk maar pas na herhaald gebruik.  

De tweede aanwijzing is om een werkwijze te gebruiken als een kader. De onderzoeker 

experimenteert met aanwijzingen die aan de werkwijze zijn ontleend. Net zolang totdat het kader 

uitgeput is en wanneer de handelingsverlegenheid niet is verminderd, er een ander kader nodig is. Bij 

dit streven naar uitputting is de derde aanwijzing behulpzaam. De derde aanwijzing is dat het resultaat 

van een werkwijze niet alleen een specifieke verandering is maar ook de context van die verandering. 

De verandering en de context van de verandering komen tegelijkertijd tot stand. Bij het zoeken van 

nieuwe aanwijzingen – binnen het kader – zou de grens tussen wat het beoogde resultaat is en wat 

de context ervan kunnen verschuiven. Wat eerst als context werd gezien wordt dan onderdeel van de 

verandering en omgekeerd, wat eerst deel uitmaakte van de verandering wordt dan ‘vastgezet’ als 

context. 

 

De in actoronderzoek gevonden werkwijze is als toevoeging aan bestaande kennis acceptabel 

wanneer in het gebruik van die werkwijze, in de lokale praktijk, verbetering ontstond en wanneer de 

werkwijze zelfrefererend en ‘principled’ is. Voor andere beroepsbeoefenaren is de gevonden 

werkwijze de start van het experimenterend onderzoeken en staat de werkwijze in het onderzoek zelf 

ter discussie. 

 

Conclusie en discussie (hoofdstuk 10 en 11) 

Er is in dit proefschrift gezocht naar een grondredenering voor onderzoekend omgaan met lastige 

vraagstukken vanuit het perspectief van insider researchers. De vraag was welke benadering van 

insider research de onderlinge wisselwerking van de betrokkenen beïnvloedt in de richting van een 

oplossing van een lastig vraagstuk en tegelijkertijd als wetenschappelijk onderzoek herkend kan 

worden. De vijfde stap in de studie is het geven van het antwoord op de vraag. 

Actoronderzoek is een benadering die aan de eisen in de vraag voldoet. De actoronderzoeker 

onderzoekt het betreffende vraagstuk zodanig dat de betrokkenen bij het vraagstuk het onderzoek, 
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waarin het actoronderzoek zelf ter discussie staat, mee vormgeven. De grondredenering ‘closure 

under mapping’ plaatst actoronderzoek in de categorie van wetenschappelijk onderzoek. De 

onderzoeker streeft naar sluiting in twee betekenissen. In de eerste betekenis beeldt de onderzoeker 

‘handelingsverlegenheid’ af op ‘onderlinge wisselwerking’. Beroepsbeoefenaren in onderwijs en 

hulpverlening experimenteren systematisch met ander handelen met collega’s, leerlingen en cliënten. 

Sluiting is bereikt wanneer de handelingsverlegenheid is afgenomen en een verbeterde praktijk is 

ontstaan rond het vraagstuk die de instemming heeft van alle betrokkenen of wanneer de 

betrokkenen zich daar tenminste niet tegen verzetten en wanneer die verbeterde praktijk zich voor 

tenminste enige tijd kan handhaven door zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. In 

de tweede betekenis beeldt de onderzoeker ‘aanwijzingen’ af op een ‘kader’ en is sluiting bereikt 

wanneer het kader uitputtend is benut en een nieuw kader nodig is. In ‘closure under mapping’ is het 

uitsluiten van externe motieven als een voorwaardelijke instructie opgenomen. Actoronderzoek werkt 

deze voorwaarde als volgt uit: dat uitsluitend in het onderzoeksproces kan vast kan komen te staan 

welke motieven ‘extern’ zijn en welke niet. 

 

Welke bijdrage levert deze studie aan onderwijs en hulpverlening? Actoronderzoek kan voor de 

beroepsbeoefenaar aantrekkelijk zijn, omdat actoronderzoek complexiteit aankan. Actoronderzoek 

steunt de beroepskracht in het omgaan met onverwachte ontwikkelingen, onbedoelde gevolgen, 

tegenstrijdigheden en gedoe. Daarnaast is actoronderzoek mogelijk aantrekkelijk omdat 

actoronderzoek direct in het verlengde van het dagelijkse werk ligt. Het onderzoeken staat niet los 

van het veranderen en het veranderen staat niet los van de dagelijkse beroepsuitoefening. 

 

Wat is de bijdrage van deze studie aan het debat over praktijkgericht onderzoek? De dominante 

invulling van insider research is om het onderzoeken en veranderen als onderscheiden activiteiten te 

combineren. Tegen deze combinatie-oplossing zijn in deze studie bezwaren aangedragen en deze 

studie pleit ervoor om een andere richting in de slaan. Het voorstel is om aan te sluiten bij de, nog in 

de kinderschoenen staande, oplossing voor het preferentie probleem en dat is om ‘human resources’ 

of ervaringen als grondstof voor de wetenschappelijke methode te nemen en uit te werken. Dit 

proefschrift draagt bij aan ontwikkelen van dat tweede voorstel via het concept van actoronderzoek. 

De belangrijkste kritische kanttekening is dat het vernieuwde concept nog niet aan een test in de 

beroepspraktijk is onderworpen. 
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Bijlage 1. Hulpmiddel bij opbouw eindverslag  
 

 

Inleiding 

1. Schets de organisatie: sector, omvang, missie/visie, doelgroep, opbouw, wijze van 

aansturing, personeel, methoden primair proces, recente ontwikkelingen en opgaven waar 

management en personeel zich voor geplaatst ziet. 

2. Schets de lokale situatie waarin het vraagstuk zich afspeelt: 

a. Betrokkenen (personeel, leiding, cliënten, externen, onderzoeker) plus hun taak/rol. 

b. Dagelijkse werkwijze: activiteiten en hulpmiddelen 

3. Beschrijf het vraagstuk: 

a. Leg uit op basis van welke bronnen de beschrijving tot stand is gekomen. 

b. Waarin/ waarmee zijn jullie handelingsverlegen? Volgens jou en andere 

handelingsverlegenen zelf? 

c. Wie zijn handelingsverlegen, volgens henzelf?  

d. Hoe staan de betrokken handelingsverlegenen (waaronder jij) in hun 

handelingsverlegenheid (urgentiebeleving, gevoel van eigenaarschap, mentale 

modellen, pijn en/of energie)? 

e. Welke patronen in de onderlinge wisselwerking van de betrokkenen (hier niet alleen 

de handelingsverlegenen) lijken aanwezig (complexiteit, causale loops, 

parallelproces, tribune gedrag)? 

f. Ontwikkeling van het vraagstuk: recente geschiedenis. 

4. Beschrijf de vraagstelling: 

a. Vat samen wat het vraagstuk is. 

b. Benoem de centrale vraag. 

c. Benoem de deelvraag aan de literatuur plus subvragen. 

d. Benoem de deelvraag aan de praktijk plus de subvragen. 

 

Theoretisch kader 

5. Verdiep je in actuele, relevante en pedagogische literatuur rond het onderwerp en schets 

hoe vanuit die literatuur het vraagstuk (de handelingsverlegenheid in relatie tot dat 

onderwerp) wordt benoemd en geanalyseerd en welke oplossingen vanuit een pedagogisch 

perspectief worden aangereikt: 

a. Inleiding: geef o.a. een verantwoording over hoe je aan de literatuur bent gekomen 

b. Subvraag 1 

c. Subvraag 2  

d. Enzovoort 

e. Samenvattend antwoord op deelvraag aan literatuur  

 

Onderzoeksontwerp 

6. Welke onderzoeksaanpak(ken) leg je aan de leden van de onderzoeksgroep voor? 



221 
 

a. Beschrijf en verantwoord vanuit welke onderzoeksopvatting(en) en met welke 

onderzoeksmethode(n) je het vraagstuk te lijf gaat. 

i. Beschrijf welke onderzoeksbenadering je kiest 

ii. Geef een kennistheoretische verantwoording van deze benadering: 

1. Waarom mag je op de kennis vertrouwen die deze 

onderzoeksbenadering oplevert? Is het waar? En wat is waarheid? 

Waarom mag ik actoronderzoek45 onderdeel van wetenschappelijk 

onderzoek noemen? 

2. Baseer deze verantwoording op de geraadpleegde 

onderzoeksliteratuur. 

iii. Beschrijf welke onderzoeksmethode(n) je kiest: 

1. Wat is die methode? Achterliggende theorie, procedures. 

2. Waarom past die methode bij jouw benadering? 

3. Waarom past die methode bij jouw onderwerp? 

4. Baseer deze verantwoording op de geraadpleegde 

onderzoeksliteratuur. 

iv. Geef een methodologische verantwoording: 

1. Wanneer bereik je met die methode een hoge kwaliteit? Welke 

kwaliteitscriteria leg je aan? 

2. Hoe ga je in het onderzoek die kwaliteit bereiken? 

3. Baseer deze verantwoording op de geraadpleegde 

onderzoeksliteratuur. 

7. Beschrijf hoe je de verslaglegging van het onderzoek gaat doen. Op welke bronnen ga je die 

verslaglegging baseren? Bij voorkeur via audio-opnames van bijeenkomsten en gesprekken 

en het maken van fieldnotes.  

 

Weergave van het verloop en de resultaten van het onderzoeksproces: “What happenend”? 

8. Beschrijf in een inleiding op welke vragen je in het onderzoek naar een antwoord hebt 

gezocht. Geef weer op welke bronnen deze weergave daadwerkelijk is gebaseerd. En geef 

weer waarom die bronnen een goede en betrouwbare weergave mogelijk maken. 

9. Beschrijf de stap ‘claim’. 

a. Beschrijf hoe je hebt bevorderd dat er een handelingsverlegenheid is geformuleerd. 

b. Verantwoord, wanneer dat nodig was, hoe je hebt gezorgd voor 

‘ongespecificeerdheid’, hoe je hebt bevorderd dat ‘ulterior motives’ als vooraf 

gegeven motieven hebt uitgesloten. 

c. Trek een conclusie over de kwaliteit van deze stap 

10. Beschrijf de stap ‘set’. 

a. Beschrijf hoe je hebt bevorderd dat actoren zich verzamelen onder de noemer van 

de handelingsverlegenheid. Welke startactiviteiten heb je ondernomen om te 

komen tot deelnemers aan het onderzoek? 

b. Verantwoord hoe je bij deze startactiviteiten ‘ulterior motives’, als vooraf gegeven 

motieven, hebt uitgesloten.  

 
45 In de periode van het schrijven van dit hulpmiddel werd actoronderzoek handelingsonderzoek genoemd. 
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c. Trek een conclusie over de kwaliteit van deze stap. 

11. Beschrijf de stap ‘mapping’46 

a. Beschrijf hoe je hebt bevorderd dat actoren elkaar als zien als hulpbron om de eigen 

handelingsverlegenheid te laten afnemen. 

b. Beschrijf hoe de leden van de onderzoeksgroep op je onderzoeksvoorstel hebben 

gereageerd. 

c. Beschrijf via welke bijdrage iedere deelnemer aan de onderzoeksgroep gaat 

samenwerken om tot een oplossing (afname handelingsverlegenheid) te komen. 

d. Verantwoord hoe je bij deze startactiviteiten ‘ulterior motives’, als vooraf gegeven 

motieven, hebt uitgesloten.  

e. Trek een conclusie over de kwaliteit van deze stap. 

12. Beschrijf de stap ‘closure’. 

a. Beschrijf de eerste bijeenkomst: 

i. Welke inhoudelijke bijdragen zijn aan de orde gekomen? 

ii. Welke relationele of groepsdynamische gebeurtenissen vonden plaats? 

b. Beschrijf eventuele aan de bijeenkomst gerelateerde inhoudelijke en/of 

procesmatige gebeurtenissen, onverwachte wendingen, wijzigingen in de context, 

na of buiten de eerste bijeenkomst. 

c. Bespreek de eerste bijeenkomst en de gerelateerde gebeurtenissen: 

i. Wat is de inhoudelijke opbrengst (al dan niet) in de richting van oplossingen 

of afname van de handelingsverlegenheid? 

ii. Wat is de relationele of groepsdynamische opbrengst (al dan niet)  in de 

richting van een betere samenwerking? 

iii. Hoe kijk je terug op de effectiviteit47 van je eigen bijdrage? En van die van 

anderen? 

iv. Wat neem je je voor als vervolgstap(pen) naar de onderzoeksgroep en 

anderen toe? Hoe modificeer je eventueel je eigen bijdrage? En doe je 

eventueel voorstellen voor de modificatie van de bijdragen van de anderen? 

d. Beschrijf de tweede bijeenkomst en gerelateerde gebeurtenissen. 

e. Enz. 

 

Interpretatie en bespreking: “How do you make sense of what happened?” 

13. Beschrijf de stap ‘closure’ (vervolg):  

a. Trek een conclusie over de kwaliteit van deze stap: Bespreek het hele proces op de 

vraag of en hoe de handelingsverlegenheid voor alle betrokkenen is afgenomen voor 

tenminste enige tijd: 

i. In welke mate zijn er oplossingen gevonden en is de beroepspraktijk 

verbeterd? En volgens wie? 

 
46 Het is goed denkbaar dat de beschrijving van de stap ‘mapping’ is opgenomen in de stap ‘closure’; bv bij de 
beschrijving van de eerste bijeenkomst. 
47 Effectief is de mate waarin de actor er in slaagt de bijdrage van de ander te benutten in de richting van de 
afname van de eigen handelingsverlegenheid en van de handelingsverlegenheid van de ander. 
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ii. In welke mate hebben de gevonden oplossingen en de verbeterde 

beroepspraktijk de instemming van alle bij het vraagstuk betrokken (of 

verzetten zij zich er tenminste niet tegen)? 

iii. In welke mate is die verbeterde beroepspraktijk zelfsturend en bestand 

tegen een stootje? 

b. Analyseer hoe het proces van sluiting is verlopen bij de stappen van het onderzoek. 

Hoe hebben jij en de andere betrokkenen hun individuele bijdragen tijdens het 

proces kunnen modificeren? Welke contextuele gebeurtenissen hebben eventueel 

een rol gespeeld? Welke onderliggende aannames zijn naar voren gekomen en 

hebben belemmerend of bevorderend gewerkt? Hoe kijk je op je eigen rol en 

bijdragen terug? Wat zou je een volgende keer anders doen? 

14. Geef een samenvattend antwoord op de deel- en subvragen aan de praktijk. 

 

Conclusie: “So what?” 

15. Beschrijf welke handelingskennis48 het onderzoek heeft opgeleverd:  

a. Welke inhoudelijke regels en samenwerkingsregels zouden andere 

beroepsbeoefenaren kunnen gebruiken om een soortgelijk vraagstuk in een 

soortgelijke werksituatie op te lossen? 

b. Vergelijk deze kennis met het theoretisch kader. 

16. Beantwoord de centrale vraag. 

Maak voor de verslaglegging gebruik van de adviezen van Coghlan en Brannick (2014). 

 

Tips 

Zorg voor verhalen over de stappen met behulp van (Van de Ven, 2007: 223): 

1. Sequentie in tijd: chronologie: begin-midden-eind, zonder het idee dat het begin en eind van 

het verhaal ook het begin en eind van het proces is. Het proces is altijd al aan de gang. 

2. Hoofdfiguren: het verhaal gaat over concrete actoren. Ze worden niet bij naam genoemd 

maar vormen voor verbinding in het verhaal 

3. Identificeerbare verhalende stem: vanuit wiens perspectief wordt het verhaal vertelt? Daar 

moet geen misverstand over bestaan. Het moet in het verhaal ook duidelijk worden wat dat 

perspectief is. Het zal in de regel de student zijn, maar het zou ook de onderzoeksgroep 

kunnen zijn. 

4. Referentiekader: welk referentiekader (of meerdere) is actief in het verhaal? Lijkt me hier 

vooral ‘actoronderzoek’. 

5. Context: verlies in je weergave de gebeurtenissen om de onderzoeksgroep niet uit het oog. 

Heb dus aandacht voor welke gebeurtenissen van buiten de onderzoeksgroep het proces in 

de onderzoeksgroep beïnvloeden en omgekeerd. 

6. NB: Let op scheiding beschrijving (cameracheck) en interpretatie. 

 
48 Ten tijde van het onderwijs werd de term ‘instructiekennis’ gebruikt. 
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Bijlage 2. Studiemateriaal voor studenten 
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Bijlage 3. De actoronderzoeken 
 

De actoronderzoeken zijn hieronder kort (maximaal 700 woorden) samengevat op de volgende 

onderdelen: 

• In welke organisatie of afdeling vindt het actoronderzoek plaats?  

• Welke functie heeft de actoronderzoeker?  

• Hoe typeren de betrokken de sociale verhoudingen?  

• Wat is het vraagstuk en de handelingsverlegenheid?  

• Met welke collega’s (of andere betrokkenen) vormt de onderzoeker een onderzoeksgroep? 

Hoeveel bijeenkomsten zijn er?  

• Hoe kan het verloop getypeerd worden?  

• Hoe beoordeelt de onderzoeker het resultaat?  

En welke handelingskennis is opgedaan? 

Het verloop van het actoronderzoek wordt in deze samenvatting summier aangeduid omdat dat 

verloop in hoofdstuk 8 voorbeeldsgewijs, aan de orde komt. 

 

Actoronderzoek 1. Schooluitval. 

Actoronderzoek 1 speelt zich af op een school voor voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs. 

Het onderzoek betreft het opleiden van ‘kwetsbare’ jongeren op een zogenaamde ‘plusvoorziening’ 

van een (v)mbo-school, gericht op intensieve en op maat begeleiding in een traject van 40 weken. De 

jongeren zijn kwetsbaar in de zin dat een stapeling van levensproblemen het hen moeilijk maakt om 

een startkwalificatie te behalen. Er zijn op de plusvoorziening 8 docenten op 60 jongeren, ondersteund 

door een stafteam van een schoolmaatschappelijk werker, schoolpsycholoog en zorgcoördinator en 

onder leiding van een studieleider. De actoronderzoeker is docent op de school. De jongeren op de 

plusvoorziening hebben nog geen diploma. Deze jongeren hebben in hun reguliere onderwijs zoveel 

verzuimd dat ze bij de plusvoorziening zijn terechtgekomen. Eenmaal op de plusvoorziening, blijven 

de jongeren verzuimen, mede door hun problematiek, maar ook doordat ze studiefinanciering krijgen 

en daarvan kunnen leven en het nut van een diploma niet inzien.  

De overheid zet sterk in op  het voorkomen van uitval en op het behalen van een startkwalificatie, 

vooral via prestatienormen en eraan gekoppelde boetes en beloningen. De schooldirectie benadrukt 

het binnen boord houden van studenten, de docenten ervaren hoe lastig dat is. “Waar docenten 

bedenkingen hebben over studenten en/of de haalbaarheid van het traject, denkt de directie meer in 

opbrengsten van de school en de financiering van [de plusvoorziening]”. (Verslag 1: 10).  
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Het vraagstuk is dat de betrokken docenten moeite hebben om studenten via de plusvoorziening op 

school te houden. De door de docenten ingezette instrumenten, zoals verzuimprotocollen, 

coachgesprekken en multidisciplinaire overleggen, werken volgens hen onvoldoende. Ze slagen er niet 

voldoende in om studenten te motiveren om het onderwijs te volgen (Verslag 1: 12). De jongeren 

krijgen hun studiefinanciering en komen niet naar school. Verder zijn de docenten ontevreden over 

de interactie met medecollega’s. De sfeer in het team is volgens de onderzoeker een ‘game’ situatie 

(Homan, 2005) waarin ‘regimebewakers’  bestaande opvattingen, regels en routines handhaven 

(Verslag 1: 14). Ook de samenwerking met hulpverleningsinstanties buiten de school komt moeizaam 

tot stand. 

De actoronderzoeker stelt dat de betrokken collega’s zich handelingsverlegen voelen en tegelijkertijd 

het vraagstuk “buiten zichzelf leggen” (Verslag 1: 12). Het vraagstuk zou worden veroorzaakt door een 

verzwaarde problematiek bij de studenten, door onvoldoende competentie bij collega’s, door 

collega’s die te strikt aan verzuimprotocollen vasthouden en door een te financieel denkende en te 

weinig steunende en uitdagende directie (Verslag 1: 14).  

De actoronderzoeker formuleert als handelingsverlegenheid: “Hoe kan het docententeam van [de 

plusvoorziening] schooluitval onder kwetsbare jongeren verminderen?” (Verslag: 18).  

De onderzoeker vormt een onderzoeksgroep van vijf medewerkers: drie docenten (waaronder de 

onderzoeker), een schoolpsycholoog en de studieleider. De onderzoeksgroep komt vijf keer bij elkaar 

en de vijfde bijeenkomst is met het hele team. Op voorstel van de actoronderzoeker zal er 

‘oplossingsgericht’ gewerkt gaan worden dat wil zeggen dat de nadruk ligt op wat al goed gaat en op 

het zoeken naar oplossingen van zaken die beter kunnen, in plaats van na te gaan waarom zaken fout 

gaan. Deze aanpak wordt in grote lijnen gevolgd en de onderzoeksgroep ontwikkelt aanbevelingen 

hoe voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Naast inhoudelijke aanbevelingen ontwikkelt de 

onderzoeksgroep drie ‘interactieregels’ die parafraseringen zijn van een oplossingsgerichte aanpak. In 

de laatste bijeenkomt met het hele team van de plusvoorziening stelt de onderzoeksgroep aan de 

overige teamleden voor om met die interactieregels te werken bij het uitvoeren van een SWOT-

analyse, waarin de leden van de onderzoeksgroep hun aanbevelingen inbrengen. De uit de analyse 

voorgekomen aanbevelingen voor verbetering zijn aan de directie van de school voorgesteld. Die 

stemt in en het team neemt zich voor de verbeteringen uit te voeren.  

Tijdens de bijeenkomsten van de onderzoeksgroep is er enig gedoe rond het niet nakomen van 

afspraken en is er onvrede in de onderzoeksgroep over de geringe belangstelling voor het 

actoronderzoek bij de rest van het team. In de loop van het proces verbetert de samenwerking in de 

onderzoeksgroep en, blijkt in de vijfde bijeenkomst, ook in het team wordt beter samengewerkt. 

Volgens de actoronderzoeker verbetert de samenwerking onder invloed van een oplossingsgerichte 
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en positieve aanpak. Het ‘buiten zich zelf leggen’ van het vraagstuk en de ‘regimebewaking’ lijkt 

afgenomen. De handelingsverlegenheid van in ieder geval de deelnemers van de onderzoeksgroep is 

afgenomen. Hoe duurzaam is volgens de auteur nog niet te zeggen. 

 

Actoronderzoek 2. Gedragsproblemen in het speciaal onderwijs 

Het actoronderzoek speelt zich af in de bovenbouw van een Mytylschool voor speciaal onderwijs 

(cluster 349). Het gaat om 79 kinderen van zeven tot twaalf jaar met lichamelijke beperkingen of een 

langdurige ziekte, al dan niet met een verstandelijke beperking. Het bovenbouwcluster wordt gerund 

door 21 teamleden en bijgestaan door experts (ergotherapeuten, logopedisten, enzovoort) van een 

samenwerkend revalidatiecentrum. De onderzoeker is leerkracht. 

De school bevindt zich in een overlevingsstand. Er is terugloop van leerlingen en er is 

organisatiehectiek: fusie, vertrek directeur, wisselende teamleiders, oplopende werkdruk, een jong 

team met veel nieuwe collega’s en een sfeer van “alle zeilen bijzetten” (Verslag 2 :32 en 35). 

De sfeer op school wordt beschreven als een naar elkaar wijzen. “Teamleden wijzen naar 

ontwikkelingen als de groepsgrootte, werkdruk, zorgzwaarte en de invloed van de omgeving van de 

leerlingen en verwachten de oplossing van de directie, terwijl deze de oplossing blijft zoeken in de 

aangeboden trainingen en de samenwerking met de gedragsdeskundigen.“ (Verslag 2: 7). Het 

management doet haar best om programma’s en opleidingen aan te bieden, de aan de instelling 

verbonden of ermee samenwerkende experts geven adviezen. Dat alles helpt even, maar daarna 

wordt het ‘oude’ gedrag weer opgepakt door leerlingen en leerkrachten.  

Het vraagstuk betreft het omgaan met gedragsproblemen van kinderen in de bovenbouw. 

Gedragsproblemen zijn “schelden, dreigen of fysiek geweld gebruiken” (Verslag 2: 6). De leerkrachten 

zeggen dat deze gedragsproblemen in ernst en omvang sterk zijn toegenomen en dat ze niet goed  

weten hoe ermee om te gaan. 

De onderzoeker formuleert de handelingsverlegenheid als “Hoe kan het onderwijsteam in het cluster 

SO-bovenbouw van [naam school] de omgang met de gedragsproblemen van leerlingen verbeteren?” 

(Verslag 2: 8).  

De onderzoeker slaagt erin om zeven collega’s geïnteresseerd te krijgen voor deelname aan het 

actoronderzoek: een onderwijsassistent bovenbouw, een onderwijsassistent middenbouw, een 

remedial teacher, een leerkracht middenbouw en drie leerkrachten bovenbouw naast de 

onderzoeker. Maar op de eerste bijeenkomst komen er vier. Na de bijeenkomst informeert de 

onderzoeker de overige drie leden in individuele gesprekken over het verloop van de eerste 

 
49 Indeling in clusters is formeel losgelaten met de invoering van passend onderwijs, maar wordt feitelijk nog 
wel gehanteerd. 
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bijeenkomst. In de tweede bijeenkomst komen alleen de twee onderwijsassistenten. Na die 

bijeenkomst informeert de actoronderzoeker ook de andere deelnemers in individuele gesprekken.  

Wijzend op de organisatiehectiek schrijft de onderzoeker dat het duidelijk werd “dat het niet meer 

zou lukken om nog bijeenkomsten te hebben” (Verslag 2: 35). Daarna houdt de onderzoeker in twee 

rondes individuele gesprekken met de zeven collega’s en wijst in die gesprekken ook op wat de 

anderen hebben gezegd. 

De actoronderzoeker werkt in de eerste twee bijeenkomsten plus nagesprekken en in de twee 

individuele gespreksrondes met appreciative inquiry. De onderzoeksgroep ontwikkelt vijf 

aanbevelingen die gericht zijn op het bevorderen van meer samenwerking zoals “bij elkaar in de klas 

kijken, het organiseren van intervisiebijeenkomsten, […] als ook het houden van trainingen […]. 

Daarnaast is het van belang om de beide gehanteerde sociaal-emotionele methodes consequenter toe 

te passen.” (Verslag 2: 45). 

In de gesprekken verwoorden deelnemers dat  er een “eilandjescultuur” (verslag 2: 29) bestaat waarin 

collega’s het gevoel hebben er in deze lastige situatie alleen voor te staan.  De onderzoeker zet tijdens 

het gesprek waarderende vragen in om de verwijtende opstelling naar kinderen en ouders, collega’s, 

management en overheid om te buigen naar nagaan wat de collega in deze bijzonder lastige situatie 

zélf nog kan doen. Volgens de onderzoeker lukt dat ook. Er ontstaat bij de deelnemers aan de 

gesprekken een energiekere toon en het inzicht dat er verbeteringen mogelijk zijn die ook in deze 

situatie bereikbaar zijn. En er vindt experiment plaats met bij een collega in de klas kijken. De 

gesprekken tijdens het onderzoek zijn zelf een succesvol experiment in een vorm van intervisie. De 

actoronderzoeker noemt op waarderend onderzoeken gestoelde interactieregels als bereikte 

instructiekennis.  

Tegelijkertijd is de onderzoeker er niet gerust op dat de voorgestelde verbeteringen ook inderdaad 

gerealiseerd zullen worden en ze verwacht dat de energiekere toon en verbeterde samenwerking zal 

wegvallen wanneer het onderzoek is gestopt. 

 

Actoronderzoek 3. Een positief zelfbeeld bij kinderen 

Actoronderzoek 3 vindt plaats op een Jenaplanschool voor basisonderwijs. De school “ligt aan de rand 

van het centrum van de stad. De school telt ongeveer 235 kinderen. Het huidige team bestaat uit 22 

mensen.”(: 5). De school heeft een confessionele achtergrond en is onderdeel van een stichting met 

12 scholen. De actoronderzoeker is leerkracht en intern begeleider van de middenbouw. Een 

discussiepunt op school is de Cito-toets. De leerkrachten ervaren tegenstrijdigheid tussen de 

Jenaplanvisie op onderwijs en de geobjectiveerde Cito-toetsing. De onderzoeker omschrijft het 

klimaat op school in termen als ‘warm’, ‘betrokken’, ‘actieve en hardwerkende collega’s’.  
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Het vraagstuk is hoe om te gaan met negatieve gevoelens bij leerlingen ten aanzien van zichzelf. De 

leerkrachten en ouders ervaren dat sommige kinderen zich erg druk maken over aan school 

gerelateerde zaken. “Zo zeggen zij zich bijvoorbeeld erg druk te maken over het feit of het wel lukt om 

hun werk af te krijgen, of ze het wel goed genoeg doen op school, of leeftijdsgenootjes wel met ze 

willen spelen, of ze de stof wel goed begrijpen en of ze wel slim genoeg zijn.“ (Verslag 3: 6). De 

leerkrachten herleiden die gevoelens van druk terug naar een weinig positief zelfbeeld bij de kinderen 

en vinden dat ze kinderen daarbij onvoldoende kunnen steunen. De actoronderzoeker formuleert de 

handelingsverlegenheid als volgt: “Hoe kunnen leerkrachten op de […] Jenaplanschool een positief 

zelfbeeld bij kinderen bevorderen?” (Verslag 3: 26). 

 De leerkrachten zijn zelf ook onzeker. “Leerkrachten merken dat kinderen prestatiedruk ervaren en 

weten niet goed hoe ze hier het beste mee kunnen omgaan. Hier worden ze onzeker van. Voor hun 

gevoel zit de inspectie ze op de hielen.“ (Verslag 3: 7). De onderzoeker vindt steun in de literatuur voor 

het centraal zetten van zelfbeeld. 

Er ontstaat een onderzoeksgroep van vier personen. Een van de directeuren van de school die ook 

intern begeleider van de bovenbouw is, een leerkracht uit de bovenbouw, een leerkracht uit de 

middenbouw en de onderzoeker, leerkracht en intern begeleider in de middenbouw. De 

onderzoeksgroep gaat werken met appreciative inquiry en komt vier keer bij elkaar. 

De onderzoeksgroep ontwikkelt ‘interactieregels’ om kinderen met een negatief zelfbeeld te 

benaderen. Deze regels komen voort uit appreciative inquiry en humble inquiry. De deelnemers 

experimenteren in de klas met deze regels, met opvallend succes. De onderzoeksgroep ziet een 

parallelproces. Ook de leerkrachten ervaren een grote werkdruk en zijn onzeker over hun eigen 

kunnen. De interactieregels voor de omgang met de kinderen zijn ook bruikbaar in de collegiale 

interactie, maar de deelnemers experimenteren niet in die interactie. In de dagelijkse omgang met de 

collega’s komt het vraagstuk over het eigen zelfbeeld niet aan de orde. 

De onderzoeksgroep stelt uiteindelijk elf interactieregels voor het omgaan met kinderen met een 

negatief zelfbeeld. Op een studiedag presenteert de actoronderzoeker deze regels aan de rest van het 

team. Het team reageert met “veel positieve reacties” (Verslag3: 43) op de regels. 

Er is tijdens het onderzoek enig gedoe in de onderzoeksgroep rond de uitbreiding van het 

actoronderzoek. In de tweede bijeenkomst wordt de suggestie gedaan om ook andere collega’s, 

ouders, kinderen, bij het onderzoek te betrekken. De leden van de onderzoeksgroep wijzen die 

suggestie af uit vrees voor onoverzichtelijkheid en grotere werkdruk. Een conflict wordt, volgens de 

onderzoeker, in de kiem gesmoord door de groep als norm te stellen. Alleen als de groep een idee als 

geheel steunt, dan gebeurt het. 
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De onderzoeker meent dat de handelingsverlegenheid bij de deelnemers  aan de onderzoeksgroep is 

afgenomen, maar bij de rest van het team nog niet. Het omgaan met de onzekerheid in het eigen team 

is niet afgenomen, omdat die onzekerheid niet in het actoronderzoek is geadresseerd. De 

actoronderzoeker constateert achteraf dat die onzekerheid onder het vraagstuk van het negatieve 

zelfbeeld bij kinderen lag en dat die onzekerheid wel aan de orde had moeten komen. 

 
 

Actoronderzoek 4. Effectief functioneren als zelfsturend team 

Actoronderzoek 4 speelt zich af in een particuliere organisatie in een grote stad, waar leerlingen van 

het basis- en voortgezet onderwijs terecht kunnen voor onderwijsondersteuning, waaronder remedial 

teaching, intelligentieonderzoek, dyslexiebegeleiding, huiswerkbegeleiding. Er is een multidisciplinair 

team van 14 medewerkers, bestaande uit hulpverleners, een teamleider, een directiesecretaresse, 

een administratief medewerker en een directie van twee personen. De onderzoeker is 

orthopedagogisch hulpverlener. De onderzoeker omschrijft de organisatiestructuur als plat (Verslag 

4: 8), dat wil zeggen dat de professionals een teamleider hebben die ook hulpverleent. De teamleider 

communiceert met de directie/eigenaren. De eigenaren hebben op dezelfde locatie nog twee andere 

bedrijven voor sociale dienstverlening. Het belangrijkste vraagstuk is voor de directie het 

kostenneutraal worden van de organisatie. De organisatie heeft een zorgcontract met de gemeente 

voor psychologische hulp.  De organisatie is de laatste jaren sterk gegroeid met een groot aantal 

medewerkers in vaste dienst en heeft een stevige marktpositie en een goede naamsbekendheid. Twee 

jaar eerder is de organisatie overgenomen door de huidige eigenaren. Die overname ging gepaard met 

een omkering in ‘leiderschapsstijl’, te weten van een ‘directieve’ naar een ‘delegerende’ 

leiderschapsstijl. 

De actoronderzoeker en haar collega’s zeggen moeite te hebben met “de delegerende leiderschapsstijl 

(waarbij beslissingen zoveel mogelijk door de medewerkers dienen te worden genomen)” (Verslag 4: 

9). De actoronderzoeker schrijft “De medewerkers zijn niet gewend met de grote mate van vrijheid om 

te gaan, meer eigen beslissingen te nemen en daarmee richting te geven aan hun eigen 

werkzaamheden. Het is niet altijd duidelijk wie voor welke werkzaamheden verantwoordelijk is of zijn, 

waardoor er taken blijven liggen.” (Verslag 4: 9). Later in het verslag blijkt er oud zeer te zijn. Het 

optreden van de vorige eigenaar was intimiderend, onvoorspelbaar en angstopwekkend.  

De handelingsverlegenheid is geformuleerd als “Hoe het multidisciplinair team van medewerkers van 

[de organisatie] zo effectief mogelijk zelfsturend kan functioneren.” (Verslag 4: 11).  

Een ‘kernteam’ van zes medewerkers vormt de onderzoeksgroep, zonder de directie. De 

actoronderzoeker neemt zich voor met oplossingsgericht werken aan de slag te gaan, maar laat deze 

werkwijze snel los. Ze schrijft dat het proces een eigen, onvermijdelijk verloop nam waarbinnen ze 
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goed kon functioneren. De onderzoeksgroep komt, na een startbijeenkomst met het hele team, vijf 

keer bij elkaar. Een directielid schuift bij de laatste keer aan. 

Tijdens het onderzoek ontstaan er conflicten in de onderzoeksgroep en tussen het team en de directie. 

Het doorslaggevende conflict ontstaat tijdens een teamvergadering waarbij de medewerkers een 

opsomming geven van wat er volgens hen mis is en wat ervan de leiding wordt verwacht. De 

medewerkers zijn na de bijeenkomst opgelucht en hebben niet gezien (sommige, waaronder de 

onderzoeker, wel) dat de aanwezige leiding verrast en geïrriteerd is over de aanwezige negativiteit en 

het klaarblijkelijke wantrouwen tegenover hen. De directie laat die irritatie na afloop in een email 

weten. Op een volgende teamvergadering komt de reactie van de directie aan de orde, biedt het team 

excuus aan over de toon en volgt een goed gesprek. Er ontstaat een minder verstoorde communicatie 

met de leiding. 

Meer inhoudelijk is de conclusie van de actoronderzoeker dat het team nog niet tot volledige 

zelfsturing in staat is. Ze leunt op de teamontwikkelingsfasen van Lingsma. Die stelt dat voor 

zelfsturing het team in de M4 fase moet zitten, terwijl het team uit de casus, volgens de 

actoronderzoeker, op het M2 niveau zit. Het team zou moeten worden begeleid naar dat M4 niveau 

door het aanbieden van kaders die houvast geven bij de uitvoering van het werk. Tegelijk constateert 

de actoronderzoeker dat het onderzoek het kernteam tot het inzicht – en de ervaring – heeft gebracht 

dat kaders ook gezamenlijk ontwikkeld kunnen worden. Dat inzicht zal niet snel wegebben. De 

actoronderzoeker vat de opgedane instructiekennis in een zin samen. “Nodig handelingsverlegenen 

uit rondom een gedeeld onderwerp, via interne sturing, aan een verbetering van de praktijksituatie te 

werken door persoonlijke ervaringen met elkaar te delen.” (Verslag 4: 56). 

 

Actoronderzoek 5. Samenwerking tussen leerkrachten en ouders in het basisonderwijs 

Actoronderzoek 5 speelt zich af op een basisschool in een wijk ‘met hogere inkomens’ in een grote 

stad. Twee locaties, 653 leerlingen. Er hangt een goede sfeer op school, zegt de onderzoeker die zelf 

leerkracht op de school is. Er is een actief management dat voor het vraagstuk – angst in en voor 

samenwerking met ouders – initiatieven neemt, waaronder een cursus van een dag. De onderzoeker 

typeert de managementaanpak als gericht op kortetermijnoplossingen. Over die initiatieven is weinig 

overleg met de leerkrachten, volgens de actoronderzoeker.  

Een aantal leerkrachten voelt zich in de samenwerking met ouders, handelingsverlegen. Het 

onderwerp neemt een belangrijke plek in de alledaagse conversatie in. Leerkrachten zijn onzeker en 

gespannen bij contacten met ouders, wanneer hun kinderen minder presteren dan de ouders willen. 

De ouders kunnen de leerkrachten verwijten maken en eventueel een klacht indienen. Sommige 

leerkrachten laten zich overrulen door ouders en doen toezeggingen over onderwijs en extra 
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begeleiding die ze niet kunnen waarmaken. “De hoge verwachtingen van ouders maken de 

leerkrachten onzeker. Spanning wordt ervaren voordat het oudergesprek start. Het komt voor dat 

leerkrachten dichtklappen tijdens het gesprek, waardoor het doel van het gesprek niet meer ter sprake 

komt. Leerkrachten delen regelmatig dat oudergesprekken hen blijven bezighouden, ook na werktijd.” 

(Verslag 5: 9). 

De actoronderzoeker formuleert de handelingsverlegenheid als volgt. “Hoe kunnen de leerkrachten 

van [naam school] de samenwerking met ouders verbeteren aangaande opvoedings- en leervragen van 

de ouders?” (Verslag 5: 10).  

Er komt een onderzoeksgroep tot stand die bestaat uit zes tot acht leerkrachten, verdeeld over de 

verschillende bouwen. De onderzoeksgroep gaat met appreciative inquiry aan de slag en komt vijf 

keer bij elkaar.  

In het begin heersen bij de deelnemers frustratie en gevoelens van machteloosheid en angst. In de 

eerste bijeenkomst worden die gevoelens sterk naar voren gebracht. Aan het eind van die bijeenkomst 

is er sprake van enige opluchting en “…een kleine opleving [….] dat er erkenning is bij de anderen: de 

onderzoeksleden ervaren dat zij er niet alleen voor staan, anderen ervaren deze 

handelingsverlegenheid ook.” (Verslag 5: 32). In de tweede bijeenkomst neemt het gemopper 

langzamerhand af en ontstaat er een “positieve boost” (Verslag 5: 35). Een kantelmoment of 

doorbraak. Collega’s nemen tips van elkaar aan over hoe bepaalde momenten in gesprekken met 

ouders te benutten. In de volgende bijeenkomsten verdwijnt het externaliseren en besluiten de 

deelnemers met ander gedrag naar ouders te experimenteren, vooral in de 10-minutengesprekken. 

De ervaringen met de experimenten worden gedeeld in en buiten de onderzoeksgroep. 

Tussendoor heeft de onderzoeker een gesprek met een adjunct-directeur. Deze zegt een verandering 

in de lerarenkamer te merken en de ernst van de handelingsverlegenheid te hebben onderschat en 

stelt voor een deel van de jaarlijkse studiedag aan partnerschap met ouders te wijden onder leiding 

van de actoronderzoeker. 

Eveneens tussendoor vangt de actoronderzoeker een gesprek op met leerlingen uit de bovenbouw, 

die zich afvragen waarom zij niet bij het 10 minutengesprek worden betrokken. Het gaat toch om hen? 

In de laatste bijeenkomst neemt de onderzoeksgroep zich voor ook met leerlingen te gaan praten over 

de samenwerking met ouders. 

Na de laatste bijeenkomst beschrijft de actoronderzoeker de sfeer in de onderzoeksgroep als volgt: 

“De sfeer in de groep is opgetogen. Leerkrachten geven aan zich zelfverzekerder te voelen in het 

partnerschap. De onderzoeksleden zijn enthousiast over het proces wat in de onderzoeksgroep is 

doorlopen om de handelingsverlegenheid te verbeteren. Ook merken de onderzoeksleden dat als men 

dezelfde houding aanneemt buiten de onderzoeksgroep, er ook een diepgaander gesprek ontstaat over 
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het kernthema met collega’s buiten de onderzoeksgroep. […..] er hangt een geconcentreerde en 

energieke sfeer.” (Verslag 5: 43). 

Na afloop geven de deelnemers aan de onderzoeksgroep aan dat hun individuele 

handelingsverlegenheid is afgenomen. Hun zelfvertrouwen is gegroeid en de deelnemers hebben 

nieuwe expertise opgedaan over hoe je het partnerschap met ouders beter kunt vormgeven. Ook 

buiten de onderzoeksgroep is een stapje gezet. De deelnemers aan de onderzoeksgroep hebben zich 

appreciative inquiry eigen gemaakt en passen deze benadering zelfstandig toe in het team. De 

deelnemers zeggen wel dat het actoronderzoek nog moet worden voortgezet met de rest van het 

team (Verslag 5: 46). De actoronderzoeker noemt het uitvoeren van actoronderzoek via de 

waarderende benadering als instructiekennis. 

 

Actoronderzoek 6. Voortijdig schoolverlaten 

In actoronderzoek 6 is het onderwerp het terugdringen van voortijdig schoolverlaten op het 

voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het onderzoek speelt zich af op een entreeopleiding 

Techniek. Deze entreeopleiding is een opleiding van een jaar, bedoeld om jongeren zonder 

voorafgaand diploma naar een startkwalificatie op te leiden. Volgens de actoronderzoeker zijn de 

leerlingen van de entreeopleiding kwetsbaar. Er is een verhoogd risico om voortijdig de school te 

verlaten  zonder startkwalificatie of baan (Verslag 6: 6). Veelal is er sprake van jongeren met complexe 

en meervoudige problematiek, waaronder gedragsstoornissen, depressies, schulden, 

vluchtelingenproblematiek, verslaving (Verslag 6: 6). Elke leerling heeft een docent als 

loopbaanbegeleider. De onderzoeker is zorgcoördinator van de entreeopleiding. Verder is er een 

expertisecentrum, dat de loopbaanbegeleiders hulp biedt. De entreeopleiding wordt geleid door een 

manager. In 2016 starten er 71 studenten. 

Het voortijdig schoolverlaten mag niet boven de acht procent uitkomen en dat gebeurt wel. De 

actoronderzoeker noemt de druk van de overheid en die van het management van de opleiding om 

voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Ze schrijft dat het de opleiding geld kost wanneer het 

‘diploma-rendement’ niet wordt gehaald. Er is bij de loopbaanbegeleiders verzet tegen dit beleid met 

behulp van streefcijfers.  

De verhoudingen in het team zijn niet goed. Er zou in het team en tussen team en manager een ‘zeggen 

en vertellen’ cultuur heersen. Teamleden ervaren onveiligheid en zeggen zich op hun individuele werk 

terug te trekken. De actoronderzoeker en de manager noemen de verhoudingen in het team 

‘verstoord’ en tijdens het onderzoek schakelt de manager de hulp van een teamcoach in. Het team 

heeft al verschillende feedbacktrainingen gevolgd, zonder dat het tot verbetering in de omgang met 

elkaar heeft geleid (Verslag 6: 40). De manager en het team wijzen naar elkaar over wie voor het 

vraagstuk verantwoordelijk is.  
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De handelingsverlegenheid betreft het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. De formulering van 

de handelingsverlegenheid is “Hoe kunnen de docenten van de entreeopleiding Techniek potentiële 

voortijdig schoolverlaters begeleiden hun opleiding succesvol af te ronden?” (Verslag 6: 7). 

Er vormt zich een onderzoekgroep van vijf, later zes, loopbaanbegeleiders, inclusief de onderzoeker. 

De onderzoeksgroep werkt met humble inquiry en komt vijf keer bij elkaar. Tijdens de bijeenkomsten 

oefenen de deelnemers intensief met casusbesprekingen via humble inquiry. In de onderzoeksgroep 

ontstaat een prettige samenwerking, die in de ogen van de deelnemers schril afsteekt tegen de 

samenwerking in het team als geheel (Verslag 6: 47, 48). De deelnemers spreken af ook buiten de 

onderzoeksgroep met humble inquiry te gaan experimenteren, maar die experimenten komen niet 

van de grond. De onderzoeksgroep ontwikkelt een advies over hoe voortijdig schoolverlaten te 

verminderen, vooral gericht op het verbeteren van het pedagogisch klimaat. 

De deelnemers uit de onderzoeksgroep gaan gesprekken aan met studenten over de 

loopbaanbegeleiding. Het blijkt dat de studenten geen beeld hebben van wat de loopbaanbegeleiding 

eigenlijk is en verschillende ervaringen hebben. De studenten vinden het hebben van een mentor wel 

belangrijk, maar hebben ook daar verschillende ervaringen mee. De deelnemers vinden de gesprekken 

met de studenten leuk en informatief en ze zien dat de studenten het ook leuk vinden om serieus en 

nieuwsgierig bevraagd te worden. Behalve deze gesprekken zijn de studenten niet meer in het 

onderzoek betrokken. Ook is niet geëxperimenteerd met humble inquiry met studenten. 

De onderzoeker informeert op teambijeenkomsten wat de onderzoeksgroep doet. De 

onderzoeksgroep doet een oproep aan de andere collega’s om mee te denken. Daar wordt geen 

gehoor aan gegeven (Verslag 6: 44). 

Na afloop informeert de onderzoeker op een teamvergadering het team over het verloop en de 

resultaten van het onderzoek. Een deel van de collega’s neemt het advies niet over. Maar een verdere 

uitleg, via het begrip ‘microkosmos’, over het relationele proces in de onderzoeksgroep in verhouding 

tot het hele team, bevordert “enig draagvlak in het team [om] het complexe probleem met elkaar aan 

te pakken” (Verslag 6: 54).  De actoronderzoeker constateert dat het kwaliteitscriterium van 

instemming of geen verzet van alle betrokkenen niet is gehaald, net zomin als de duurzaamheid van 

de verbeterde praktijk in de onderzoeksgroep. Maar een begin is gemaakt. 

Het actoronderzoek heeft interactieregels opgeleverd die een parafrasering zijn van het doen van 

actoronderzoek via humble inquiry. 

 

Actoronderzoek 7. Jongeren met mogelijke psychiatrische problematiek toeleiden naar hulp  

Het actoronderzoek speelt zich af in een buurthuis, waar jeugdwerkers van een 

samenwerkingsverband van drie welzijnsorganisaties jongeren tussen 14 en 20 jaar ontmoeten. Het 
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buurthuis staat twee keer per week voor de jongeren open. Een deel van de jongeren kampt met 

alcohol-, drugsproblemen en/of crimineel gedrag, waarbij de jeugdwerkers ook een psychische 

problematiek vermoeden. De jeugdwerkers mogen geen psychische hulp bieden, dat doet een 

kernteam van hulpverleners van het samenwerkingsverband. Dat kernteam verleent hulp of verwijst 

door naar specialistische hulp. Dat kernteam gaat alleen in op een hulpvraag, wanneer de jongere zelf 

met die vraag komt. Maar de jongeren zetten die stap van het buurthuis naar het kernteam niet. De 

handelingsverlegenheid van de jeugdwerkers van het buurthuis is dat het hen niet lukt die jongeren, 

die daar volgens de hulpverleners veel baat bij zouden hebben, te bewegen zich bij het kernteam te 

melden.  

De actoronderzoeker werkte tijdens de start van het onderzoek als senior jeugdwerker bij het 

samenwerkingsverband. Tijdens het onderzoek werd haar contract niet verlengd, maar ze kon haar 

onderzoek wel afronden. 

De professionals uit het samenwerkingsverband zijn nogal bezig met procedurele vragen, met het 

bepalen van onderlinge verantwoordelijkheden en, volgens de actoronderzoeker, minder met wat de 

jongeren nodig hebben. Er is een ‘integraal overleg’ tussen medewerkers van de gemeente, politie, 

jeugdhulpverlening, verslavingszorg en het genoemde kernteam. In dat overleg wordt de noodzaak 

van hulp aan deze groep sterkt benadrukt en gezien. Toch lukt het niet om de bedoelde hulp bij de 

jongeren te krijgen. 

De handelingsverlegenheid  is “Hoe kunnen jeugdwerkers de jongeren met een mogelijke psychiatrische 

problematiek begeleiden naar het kernteam?” (Verslag 7: 10). De actoronderzoeker vormt een 

onderzoeksgroep met beroepsbeoefenaren en een onderzoeksgroep met jongeren.  

De onderzoeksgroep met beroepsbeoefenaren bestaat zes deelnemers, waaronder naast 

jeugdwerkers een lid van het kernteam, een beleidsmedewerker van de gemeente en een 

politieagent. Er zijn zes bijeenkomsten.  

In de bijeenkomsten groeit het idee dat de belemmeringen die de deelnemers zien in het realiseren 

van een goede hulpverlening aan jongeren die dat nodig te hebben, voor een deel van eigen makelij 

zijn. Regelingen worden strakker geïnterpreteerd dan nodig en er wordt snel verantwoordelijkheid 

aan een andere partij toegewezen. Het besef ontstaat dat de onderlinge interactie een deel van het 

probleem is. De onderzoeksgroep gaat twee maanden experimenteren met zelf opgestelde 

interactieregels ontleend aan humble inquiry, met jongeren, collega’s en leidinggevenden. 

Het experimenteren levert op dat er meer informatie naar boven komt en “dat het begeleiden en 

samenwerken om een of andere reden makkelijker gaat.” (Verslag 7: 42). Er is ook een uitstraling naar 

het integraal overleg. Het lukte in de onderzoeksgroep om het beperkend denken in taken en 

verantwoordelijkheden en het meteen denken in oplossingen, in de onderzoeksgroep te keren.  
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De onderzoeksgroep met de jongeren bestaat uit vier  jongeren (twee jongens en twee meisjes). Het 

zijn jongeren met psychische problemen. Er zijn vier bijeenkomsten. Volgens de jongeren is het 

probleem dat de jongere zich niet laat doorverwijzen omdat hij of zij of niet wil erkennen dat hij of zij 

hulp nodig heeft of omdat er geen vertrouwen in het kernteam is. Dat vertrouwen is erg belangrijk en 

voorspraak van een jeugdwerker die je wel vertrouwt, is niet genoeg. Het moeten maken van een 

afspraak werkt ook niet, volgens de jongeren. Een ongedwongen gesprekssituatie is vereist (Verslag 

7: 45). De jongeren stellen voor om iemand van het kernteam mee te laten lopen in het buurthuis. En 

dat gebeurt. De hulpverlener doet het niet slecht, er melden zich in die periode vier jongeren aan, 

maar sommige jongeren vinden haar ‘te serieus’.  

Het toeleidingsvraagstuk is nog niet verdwenen. Er is wel een verbeterde onderlinge samenwerking 

ontstaan en een enigszins verbeterde communicatie met de jongeren, maar geldt alleen de 

onderzoeksgroep en niet erbuiten. De duurzaamheid van de verbetering is volgens de onderzoeker 

lastig te bepalen (Verslag: 55). 

De instructiekennis bestaat uit de zes toegepaste interactieregels die ontleend zijn aan humble 

inquiry. 

 

Actoronderzoek 8. Begeleiding van vrijwilligers in hulp aan vluchtelingen 

De actoronderzoeker van dit actoronderzoek is een junior teamleider bij twee locaties van 

VluchtelingenWerk (VW). VW is een organisatie die drijft op vrijwilligers, die  vluchteling-gezinnen 

begeleiden. Teamleiders sturen de vrijwilligers aan en begeleiden hen. VW is  een organisatie die 

afhankelijk is van giften en subsidies en onderhevig aan veel wisselende regels en blauwdruk-

reorganisaties en krimp, o.a. als gevolg van de deal met Turkije, waardoor de instroom van 

vluchtelingen afneemt. Aan de vrijwilligers worden minimale eisen gesteld en er is een korte scholing. 

De vrijwilliger gaan thuis bij de gezinnen op bezoek en pakken de begeleiding aan zoals zij denken dat 

goed is. De teamleider heeft weinig zicht op wat de vrijwilligers doen. Er bestaat twijfel bij de vrijwillige 

begeleiders over de kwaliteit van hun werk. De begeleiders hebben behoefte aan ondersteuning, maar 

zien ook op tegen bemoeizucht.  

Vluchtelingenwerk is ten tijde van het onderzoek in beweging en het onderzoek functioneert onder 

de dreiging van ontslagen. De actoronderzoeker is tijdens het onderzoek ontslagen, maar kon het 

actoronderzoek wel afmaken. Na het onderzoek zijn ook de andere leden van de onderzoeksgroep 

ontslagen. Tijdens het onderzoek werd een lid van de onderzoeksgroep overgeplaatst en deze stopte 

met deelname. De onrustige context had invloed op het onderzoek. “In de gevoelssfeer had het wel 

effect, het thema ontslag, onduidelijkheid en onzekerheid kwam naar voren in de gesprekken.”(Verslag 

8: 48). Een element in die onrust was de beslissing van de gemeente om bij de financiering als 
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uitgangspunt te hanteren, dat dat de begeleiding ervoor moest zorgdragen dat de vluchtelingen in 

één jaar zelfstandig konden functioneren. Er kwamen instrumenten voor begeleiders – evaluatie- en 

gespreksformulieren – om de begeleiding en evaluatie te structureren en te versnellen.  

In deze context van baanonzekerheid is de handelingsverlegenheid van de teamleiders hoe de 

vrijwilligers zo goed mogelijk te begeleiden. Vooral teamleiders uit kleinere gemeenten ervoeren 

handelingsverlegenheid. De centrale vraag is “Hoe kunnen de vrijwilligers van VluchtelingenWerk uit 

de kleine gemeenten zo goed mogelijk begeleid worden door de teamleiders van VluchtelingenWerk?” 

(Verslag 8: 23).  

De actoronderzoeker formeert een onderzoeksgroep met wisselende samenstelling, tussen vier en vijf 

personen, inclusief de actoronderzoeker. De onderzoeksgroep komt in een periode van vijf maanden 

vier keer bij elkaar voor een bijeenkomst van twee uur en de laatste keer vier uur. De onderzoeksgroep 

gaat aan het werk met appreciative inquiry. De nadruk ligt op wat goed gaat en open communicatie 

bevordert een goede sfeer en een goed leerklimaat, met uitzondering van bijeenkomst 2. In die 

bijeenkomst schuift een teamleider aan die vooral komt vertellen hoe de anderen het moeten doen. 

Die opstelling leidt tot irritatie bij de overige deelnemers aan de onderzoeksgroep en tot een 

moeizaam verloop van de bijeenkomst. De teamleider komt de volgende bijeenkomsten niet terug. 

De leden van de onderzoeksgroep experimenteren in hun eigen teams van vrijwilligers met 

waarderend vragen en het voeren van een open dialoog. De ervaringen zijn positief in de zin dat de 

begeleidingsbijeenkomsten met de vrijwilligers, in de beleving van de teamleiders aanzienlijk beter 

verlopen. De actoronderzoeker formuleert interactieregels als opbrengst van het onderzoek: feedback 

geven, elkaar aanspreken, open zijn over eigen kwetsbaarheid, persoonlijke wensen uiten.  

Het actoronderzoek wordt gepresenteerd op een regionale bijeenkomst met teamleiders. De 

aanwezige teamleiders spreken naar aanleiding van de presentatie de wens uit regelmatiger met 

elkaar te willen overleggen, onder meer over het begeleiden van vrijwilligers (Verslag 8: 57). 

Het actoronderzoek heeft een leereffect op de deelnemers aan de onderzoeksgroep en misschien 

enigszins op de betrokken vrijwilligers, maar niet op de organisatie. 

 

Actoronderzoek 9. Autonoom handelen van leerlingen met een verstandelijke beperking 

Het actoronderzoek speelt zich af op een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal 

voortgezet onderwijs (VSO) aan leerlingen met een langdurige ziekte, lichamelijke en/of meervoudige 

beperking in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. De afdeling waar het actoronderzoek plaats vindt heet 

‘uitstroomprofiel dagbesteding en beschutte arbeid’, een afdeling van acht klassen onder dagelijkse 

leiding van een teamleider. De meeste leerlingen binnen de afdeling hebben een intelligentiequotiënt 
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(IQ) van vijftig of lager. Om de gedragsproblemen te verminderen werken de leerkrachten met de 

methode ‘Geef me de vijf’.  

De leerkrachten voelen zich onder druk staan van een nieuw toezichtkader van de inspectie, dat 

uitgaat van opbrengstgericht werken. De leerkrachten zeggen onder een toenemende werkdruk te 

staan als gevolg van allerlei maatregelen rond het opstellen van plannen en registreren van resultaten. 

En  

“De professionals ervaren geen invloed te hebben op het beleid van de organisatie en zeggen dat taken 

van bovenaf (door het management) worden opgelegd zonder voldoende uitleg en motivatie waarom 

een bepaalde maatregel belangrijk is….” (Verslag 9: 15).  

Het vraagstuk betreft het autonoom handelen van de leerlingen. De centrale vraag is: “Hoe kunnen 

professionals van mytylschool [naam school] autonoom handelen van de leerlingen met een 

verstandelijke beperking bevorderen?” (Verslag 9: 17). De collega’s zien het gebrek aan autonoom 

gedrag als een kenmerk van de kinderen.  

Er ontstaat een onderzoeksgroep van vier deelnemers, inclusief de onderzoeker, tot stand die vijf keer 

bij elkaar komt. Tijdens de tweede bijeenkomst besluit de onderzoeksgroep te gaan werken met de 

action research cyclus van Coghlan en Brannick (2014), gecombineerd met ideeën uit humble inquiry 

en appreciative inquiry. De action research cyclus bevat het plannen en evalueren van experimenten. 

In de derde bijeenkomst worden kleine experimenten gepland om meteen uit te voeren en te 

evalueren in de vierde of vijfde bijeenkomst. Het gaat om experimenten als het houden van een 

visiegesprek met een directe collega of het stellen van open vragen aan leerlingen of een dag ruilen 

met de klas van een collega.  

Twee van de geplande experimenten worden uitgevoerd en geëvalueerd tijdens de vierde 

bijeenkomst en een derde experiment (visievormingsgesprek met het hele team) na afloop van het 

onderzoek.  

De actoronderzoeker constateert een patroon. De leerkrachten zeggen dat de kinderen te weinig 

autonoom zijn, terwijl de leerkrachten zelf “afhankelijkheidsgedrag in de onderlinge interacties” 

(Verslag 9: 14) laten zien. De leerkrachten wachten op aansturing door het management en op 

aansturing van de actoronderzoeker. En omgekeerd zegt de actoronderzoeker een afhankelijke 

opstelling te hebben bevorderd door een expertrol aan te nemen (Verslag 9: 91). Tijdens het 

onderzoek ontstaat er in de onderzoeksgroep enig geduw en getrek tussen de actoronderzoeker en 

overige deelnemers aan de onderzoeksgroep over sturen en gestuurd worden. Het 

zelfstandigheidsvraagstuk bij de leerlingen komt ook in de onderzoeksgroep bij de beroepskrachten 

terug.  
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Het actoronderzoek heeft er volgens de actoronderzoeker toe geleid dat er enige beweging is 

gekomen in het lastige vraagstuk in de onderzoeksgroep. Met name via het onder eigen regie 

experimenteren met andere gedrag. De deelnemers in de onderzoeksgroep laten hun afhankelijke 

opstelling los en ervaren dat zij zelf invloed op hun eigen werksituatie buiten het klaslokaal kunnen 

uitoefenen. 

Maar de actoronderzoeker relativeert dit resultaat tegelijkertijd sterk. Alleen betrokkenen in de 

onderzoeksgroep hebben met ander gedrag geëxperimenteerd.  De ervaring van ‘zelf aan het stuur 

staan’ ebt bij de betrokkenen in de onderzoeksgroep die hebben geëxperimenteerd niet gemakkelijk 

weg, denkt de actoronderzoeker. Maar de meer zelfstandige opstelling in de onderzoeksgroep werd 

door de initiatieven van de onderzoeker overeind gehouden en die valt mogelijk weg bij het stoppen 

van het actoronderzoek. De actoronderzoeker zegt niks over de impact op de rest van de organisatie. 

Als kennisopbrengst formuleert de actoronderzoeker 16 interactieregels (Verslag 9: 87-89). Het zijn 

parafraseringen van humble inquiry en appreciative inquiry, plus het benadrukken van de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het hele proces en van het uitvoeren van casusbesprekingen. 

Ook aanwijzingen hoe jongeren met een beperking te steunen bij meer autonoom handelen, zijn 

opgenomen.  

 

Actoronderzoek 10. Pedagogisch klimaat in het speciaal basisonderwijs 

Het actoronderzoek speelt zich af op een basisschool voor speciaal onderwijs. In 2015 zijn er 163 

leerlingen. Er zijn 47 medewerkers, waaronder een managementteam, bestaande uit een directeur, 

adjunct-directeur en twee onderwijsbegeleiders. Deze onderwijsbegeleiders leiden elk een leerteam. 

Er zijn 21 leerkrachten, 10 onderwijsassistenten, twee vakleerkrachten gymnastiek, twee individuele 

leerlingbegeleiders, een psycholoog, een zorgcoördinator, een logopedist, een oudercontactpersoon, 

een maatschappelijk werkster, twee administratrices en een conciërge (Verslag 10: 7). De gemiddelde 

groepsgrootte op de basisschool is 14 leerlingen.  

Op de school is er grote zorg over de omgang met ‘grensoverschrijdend gedrag’ van leerlingen. Er is 

een stappenplan, als reactie op het gedrag van de leerlingen, dat de eerste jaren goed werkte maar 

nu niet meer. Er is een groot verloop onder nieuwe leerkrachten. “In vrijwel alle gevallen is de reden 

hiervan dat zij het niet voor elkaar konden krijgen om te werken met de leerlingen uit de doelgroep van 

[de school].”(Verslag 10: 10). Het pedagogisch klimaat verslechtert. De directie maakt zich zorgen.  

De actoronderzoeker formuleert niet de handelingsverlegenheid met het grensoverschrijdende 

gedrag, maar met het bevorderen van een goed pedagogisch klimaat. Het argument van de 

onderzoeker voor die verschuiving (van grensoverschrijdend gedrag naar pedagogisch klimaat) is dat 

gedragsproblemen van leerlingen “sterk verwant” (Verslag 10: 37) zijn aan het pedagogische klimaat. 
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Een centraal element in een pedagogisch klimaat is een goede relatie tussen leerkracht en leerling. 

Die relatie wordt op de proef gesteld door probleemgedrag van leerlingen. Dan is ‘pedagogische tact’ 

van de leerkracht nodig. Dat vermogen tot het tonen van tact wordt ondersteund, volgens de 

onderzoeker, door een sterk pedagogisch klimaat, met onder meer “programma’s waarbij er een 

heldere visie op gedrag is, ouders betrokken zijn en de school in de maatschappij staat. Een voorbeeld 

van een dergelijk programma is ‘De Vreedzame School”. (Verslag 10: 24).  

De centrale vraag is “Hoe kunnen leerkrachten op [naam school] ervoor zorgen dat er een sterk 

pedagogisch klimaat ontstaat in school?”.  

Er zijn zeven betrokkenen verzameld in een onderzoeksgroep, inclusief de onderzoeker. De directeur 

wilde ook meedoen, maar in overleg en met instemming van de directeur is besloten dat de directeur 

niet mee zou doen. De argumentatie is dat de directeur verstorende ‘ulterior motives’ in zou kunnen 

brengen, zoals financiële argumenten. De onderzoeksgroep is vijf keer bij elkaar gekomen. Als 

hulpmiddel is appreciative inquiry gebruikt, onder meer vertaald in drie interactieregels over positief 

formuleren.  

Dat waarderend onderzoeken lukt met horten en stoten. De deelnemers aan de onderzoeksgroep 

breiden het werken met de interactieregels niet uit naar collega’s buiten de onderzoeksgroep. De 

onderzoeksgroep zoekt naar maatregelen om het pedagogisch klimaat te verbeteren en komt erachter 

dat er op school al veel hulpmiddelen (stappenplan, begeleiding leerkrachten, intervisie, schoolbrede 

regels) op school aanwezig zijn die in feite zouden moeten voldoen. De deelnemers zijn verbaasd over 

hun gebrek aan kennis over wat er in school is. Ze besluiten hun nieuwe (en oude) collega’s te 

informeren, dat alle ingrediënten voor een goed pedagogisch klimaat op school aanwezig zijn, van een 

visiedocument tot mogelijkheden van coaching en intervisie, en te benadrukken dat die ingrediënten 

gebruikt kunnen worden.  

De actoronderzoeker bespreekt het resultaat van het actoronderzoek – de verbeterde onderlinge 

samenwerking en het gevonden inzicht over de stand van zaken op school met betrekking tot het 

pedagogisch beleid – aan de directie. Het team is op het moment van de verslaglegging nog niet 

geïnformeerd. 

De instructiekennis bestaat uit het inzicht dat een waarderende werkwijze werkt via drie eenvoudige 

interactieregels. De actoronderzoeker relativeert de opbrengst van het onderzoek. Enerzijds is ze 

verbaasd hoe enthousiast en zelfsturend de deelnemers aan de onderzoeksgroep zijn geworden. 

Anderzijds zegt ze dat er nog maar een klein begin is gemaakt. Nog geen verbreding van het hele team 

en zeker geen garantie dat het onderzoek zonder onderzoeker doorgaat.  
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Actoronderzoek 11. Visieontwikkeling op een basisschool 

Het actoronderzoek vindt plaats op een reguliere basisschool met op dat moment 174 kinderen en 

een team van 17 mensen, bestaande uit een directeur, een intern begeleider, een remedial teacher 

en administratief medewerkster en 13 leerkrachten. Het managementteam bestaat uit de directeur, 

twee bouwcoördinatoren en de intern begeleider. De onderzoeker is leerkracht en een van de 

bouwcoördinatoren. De school is onderdeel van een scholenvereniging van vijf basisscholen. 

De verhoudingen op de schoolwaren behoorlijk verstoord, maar zijn dat op het moment van het 

onderzoek niet meer. “In de samenstelling van het team is in de afgelopen anderhalf jaar veel 

veranderd. Er is na jaren van directiewisseling nu anderhalf jaar een vaste directeur. In het team is 

stabiliteit en rust gekomen. Verder zijn mensen met veel invloed en vastzittend in patronen 

weggegaan.”(Verslag 11: 47).  

In 2014 ontstond er bij de directie een profileringsbehoefte. Wat zou het nieuwe profiel moeten zijn 

om ‘bewust kiezende’ ouders aan te spreken? In gesprekken met leerkrachten en het 

managementteam kwam een meer inhoudelijk thema naar voren, en wel de vraag naar de visie van 

de school op onderwijs. “Leerkrachten en directie denken na over de vraag: “Wat willen leerkrachten 

en directie op …… (naam van de school) leerlingen meegeven in acht jaar onderwijs? Wat voor school 

willen wij zijn?“ (Verslag 11: 6). 

De handelingsverlegenheid bestaat eruit hoe te komen tot een visie die kenmerkend is voor wat 

leerkrachten en directie met het onderwijs willen en die ook ouders aanspreekt. 

De formulering van de handelingsverlegenheid is “Hoe kunnen leerkrachten in samenwerking met 

directie een gezamenlijke visie ontwikkelen?” (Verslag 11: 7).  

Er is een onderzoeksgroep gevormd van zes personen: de twee bouwcoördinatoren die ook leerkracht 

zijn, waaronder de onderzoeker, de directeur en drie leerkrachten. De onderzoeksgroep komt vijf 

bijeenkomsten bij elkaar en gaat met appreciative inquiry aan de slag. Volgens de actoronderzoeker 

gaan de deelnemers vanaf de eerste bijeenkomst mee met het idee dat een proces van visievorming 

nieuw eigen gedrag vraagt. “Leden waren gemotiveerd om binnen de onderzoeksgroep nieuw gedrag 

te ontwikkelen voor een verbeterde samenwerking en om dit nieuwe gedrag uit te stralen naar de rest 

van het team. Alle leden van de onderzoeksgroep deelden de overtuiging dat het uitbreiden van het 

nieuwe gedrag het effect zou kunnen hebben dat andere teamleden het “nieuwe” gedrag zouden gaan 

overnemen.” (Verslag 11: 49). Er wordt waarderend gedrag uitgeprobeerd in het team en er wordt 

geprobeerd de rest van het team inbreng te laten hebben. Het nieuwe gedrag wordt (nog) niet met 

ouders en kinderen uitgeprobeerd.  

Tijdens de bijeenkomsten oefent de onderzoeksgroep in waarderend onderzoeken, bespreekt 

ervaringen met waarderend vragen met collega’s buiten de onderzoeksgroep en bespreekt inhouden 
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van een pedagogische visie. De nadruk in de gesprekken ligt niet op de visie zelf, maar op de weg 

waarlangs het team aan visievorming werkt. De onderzoeker noemt als belangrijk inzicht 

“Visieontwikkeling is een langdurig proces waar met het hele team de tijd voor genomen dient te 

worden. De weg naar de gemeenschappelijke visie is nog belangrijker dan de uiteindelijke 

visie.”(Verslag 11: 49).  

Aan het eind beoordeelt de actoronderzoeker of de handelingsverlegenheid is afgenomen voor een 

ieder voor enige tijd. In dit geval of er een gedragsverandering tot stand is gekomen – een 

waarderende en vragende omgang met elkaar en de situatie – die gedeeld is en stevig verankerd in 

de onderzoeksgroep, met uitstraling naar de rest van het team. Het oordeel is positief. Er is een 

verbeterde samenwerking ontstaan in de onderzoeksgroep, er is het inzicht ontstaan dat betere 

samenwerking nodig is om tot een goede visie te komen én dat het pad het doel is. Die goede 

samenwerking is doorgezet naar het team toe en daar is ook het beeld ontstaan dat visievorming 

belangrijk is en ieders deelname vraagt of mogelijk moet maken. Over de duurzaamheid van de 

verandering laat de actoronderzoek zich niet expliciet uit. De suggestie is dat er van duurzaamheid 

sprake is. 

De instructiekennis die is opgedaan bestaat vooral uit de aanwijzing om actoronderzoekend via 

waarderend onderzoek te werk te gaan, aangevuld met de aanwijzingen om aan zelfonderzoek te 

doen, in de zin dat iedereen nagaat wat en hoe te kunnen bijdragen, en te werken met humble inquiry 

(Verslag 11: 51). 

 

Actoronderzoek 12. Het screeningsproces in de toegang tot jeugdhulp 

Actoronderzoek 12 speelt zich af in de hulpverlening in een grote gemeente. Die gemeente heeft een 

jeugdteam van 20 gezinscoaches samengesteld. Deze gezinscoaches zijn in dienst van verschillende 

hulpverleningsorganisaties. Het jeugdteam wordt ondersteund door een team van 12 

gespecialiseerde gezinscoaches. Een gezinscoach onderzoekt samen met een gezin in moeilijkheden 

of en zo ja welke hulp nodig is. Welke hulp kan in het eigen netwerk van het gezin gevonden worden 

en voor welke hulp is een jeugdhulpaanbieder nodig? Is dat laatste het geval dan zorgt de gezinscoach 

voor een jeugdhulpaanbieder. Die aanbieder is verantwoordelijk voor het hulptraject, maar de 

gezinscoach voert de regie over het hele proces. De kern van het werk van de gezinscoaches bestaat 

uit het ‘screenen’ van de hulpvraag van jeugdige en ouders, passende hulp inzetten en het inschatten 

van de veiligheid van de jeugdige. De onderzoeker is werkbegeleider van de beide teams en zelf ook 

gezinscoach. 

Het jeugdteam is in 2016 gestart en heeft net een fase van pionieren goed doorstaan onder leiding 

van een deskundige leidinggevende. Op het moment van het onderzoek spelen er veranderingen in 
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de werkomgeving. “…een verhuizing, een nieuwe manier van beschikkingen naar aanleiding van een 

nieuw inkoopmodel, een wachtlijst die op het team drukt, de verwachte uitrol van een nieuw 

computersysteem…”(Verslag 12: 43). In het team is sprake van enige ‘regimebewaking’. (Verslag 12: 

43). De gezinscoaches denken over de structurering van het werkproces vooral in termen van scherp 

afgebakende procedures/protocollen en verantwoordelijkheden. 

De handelingsverlegenheid betreft het proces van screenen en hoe tot goede besluiten te komen, de 

veiligheid van de jeugdige goed in te schatten en het stevig positioneren tussen alle betrokkenen 

(Verslag12: 9). 

De handelingsverlegenheid is geformuleerd als: “Hoe kan de gezinscoach gemeente [naam] het 

screeningsproces in de toegang tot jeugdhulp professionaliseren?” (Verslag 12: 9). Het woord 

handelingsverlegenheid roept wrevel op. Het woord is in de hulpverleningspraktijk van de 

gezinscoaches gangbaar, maar toepassing op het eigen handelen wordt niet als prettig ervaren.  

Er is een onderzoeksgroep gevormd van vier deelnemers, de onderzoeker en drie gezinscoaches. Er 

hadden zich meer deelnemers aan het onderzoek aangemeld, maar de onderzoeksgroep moest, 

volgens de onderzoeker, beperkt worden tot vier leden op basis van “de door het management 

toegekende uren voor dit onderzoek.” (Verslag: 32). De actoronderzoeker heeft een selectie gemaakt 

op basis van het criterium ‘representativiteit’. Dat wil zeggen dat de gezinscoaches allen uit een 

andere moederorganisatie komen. De onderzoeker verantwoordt de keuze voor dit criterium niet. In 

totaal zijn er vijf bijeenkomsten, waarvan de derde met het hele team. De onderzoeksgroep werkt 

met appreciative inquiry en humble inquiry. 

Het onderzoek is opgebouwd rond de derde bijeenkomst met het hele team. In de eerste twee 

bijeenkomsten wordt toegewerkt naar de derde bijeenkomst met het hele team en de laatste twee 

bijeenkomsten werken de resultaten van de derde bijeenkomst uit. In die derde bijeenkomst ontstaat 

spanning omdat de leidinggevende en de regimebewakers flink van zich laten horen. Deelnemers uit 

de onderzoeksgroep slagen erin, onder andere door bescheiden vragen te stellen, iedereen in het 

zoeken naar oplossingen mee te krijgen. 

De onderzoeker is positief over het verloop van het onderzoek. Er zijn veranderingen in het 

screeningsproces doorgevoerd (Verslag 12: 49). Deze veranderingen hebben draagvlak in het hele 

team en een paar van de veranderingen – zoals het gezinsplan, het inschatten van de veiligheid en het 

betrekken van de jeugdige bij de screening – zijn succesvol geïmplementeerd en bestand tegen een 

stootje. 

Het is niet gelukt om ouders en jeugdigen bij het onderzoek te betrekken, ondanks herhaalde 

pogingen van de onderzoeksgroep (Verslag 12: 51). De veranderingen die tegen een stootje kunnen 
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passen binnen de aangelegde begrenzing van het professionele handelen. De veranderingen betreffen 

niet het centraal zetten van het perspectief van ouders en jeugdigen.  

Onder invloed van de onderzoeksgroep zijn verbeteringen tot stand gekomen vanuit het team zelf. 

Maar deze éénmalige ervaring wil nog niet zeggen dat het team bij een volgend lastig vraagstuk 

opnieuw zelfstandig naar oplossingen gaat zoeken.  

Als instructiekennis noemt de actoronderzoeker het doen van actoronderzoek. 

 

Actoronderzoek 13. Ongeoorloofd verzuim in het mbo 

Het vraagstuk speelt op een afdeling van een ROC met 700 leerlingen, een directeur, vijf 

stafmedewerkers en 40 docenten. De actoronderzoeker is docent.  

Het personeel zit met de handen in het haar over het verzuim van de studenten. Vooral in de ochtend 

en de middag zijn soms hele klassen afwezig. Er is al van alles geprobeerd en niks heeft gewerkt. Onder 

andere is er samenwerking gezocht met een team van jongerenwerkers, dat elke leerling die verzuimt, 

opbelt. Veel docenten hebben het opgegeven en het hoge verzuim als een gegeven geaccepteerd. Er 

is een breed gevoel van “berusting en ontmoediging” (Verslag 13: 43) over het verzuim, een 

klaagcultuur en naar anderen en de werkdruk wijzen. 

Het team werkt sinds 2016 met een onderwijsmethode waar het team “sceptisch” tegenover staat 

(Verslag 13: 6).  

Er is sprake van een duidelijke handelingsverlegenheid. Er is “bij zowel de professionals als de 

schooldirecteur […] grote zorg en een gevoel van onvermogen om invloed uit te oefenen op het 

verzuim.”(Verslag 13: 6).  

De centrale vraag is: “Hoe kan het team van [naam school] het ongeoorloofd verzuim van studenten 

terugdringen?” (Verslag 13: 8).  

Er is een onderzoeksgroep gevormd bestaande uit twee docenten (waaronder de onderzoeker), de 

decaan, de stagebegeleider en de zorgcoördinator. De onderzoeksgroep komt vijf keer bij elkaar en 

werkt met appreciative inquiry.  

Na de tweede bijeenkomst wordt ook afgesproken om met waarderend spreken te experimenteren 

naar de andere collega’s toe. En dat gebeurt ook. Na de derde bijeenkomst is er een themadag met 

alle docenten over het verzuim, waarop deelnemers aan de onderzoeksgroep met waarderende 

vragen het gesprek leiden. Verder vragen drie deelnemers in hun klas naar de ervaringen van 

studenten met het onderwijs. Op zowel de teamdag als bij studenten kwamen dezelfde 

verbeterpunten naar voren. Activerende werkvormen, duidelijke regels met consequenties en een 

positief en veilig schoolklimaat. De studenten zeggen graag docenten te zien die plezier hebben in hun 

werk. De onderzoeksgroep en de rest van het team vindt met name die laatste feedback van de 
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studenten confronterend. Het is voor de docenten een eyeopener dat het voor studenten zichtbaar 

is, wanneer de docenten niet goed in hun vel zitten en dat hun non-verbale gedrag impact heeft op 

studenten. De deelnemers aan de onderzoeksgroep proberen in teamvergaderingen het verzuim 

“levend te houden en iedereen betrokken te houden” maar constateren een “wisselende 

betrokkenheid” bij de rest van het team (Verslag 13: 45). 

Het actoronderzoek is volgens de onderzoeker succesvol. Dat succes is dat het defaitisme rond het 

vraagstuk is verdwenen. Er is een besef gekomen dat de docenten zelf een aandeel hebben in het 

ontstaan van het vraagstuk en daarmee ook dat het mogelijk is om het ongeoorloofd verzuim aan te 

pakken. Dit besef is sterk gegroeid bij de leden van de onderzoeksgroep en enigszins bij de rest van 

het team. Bij de onderzoeksgroep speelt appreciative inquiry de hoofdrol in de verandering. Een enkel 

groepslid zegt dat dat positief zijn soms nog wel wat geforceerd aanvoelt, maar dat appreciative 

inquiry toch de ogen heeft geopend voor de bestaande negativiteit en klaagcultuur. Bij de rest van het 

team speelde vooral de feedback van de studenten. “Teamleden zijn geschrokken van het beeld dat 

studenten zich hebben gevormd van docenten. Zij proberen het beeld momenteel recht te zetten door 

een andere houding aan te nemen en na te denken over hoe studenten beter begeleid kunnen worden 

en over welk beeld zij hen van zichzelf als docent willen meegeven. {…} Zij realiseren zich dat er 

duurzame oplossingen nodig zijn en dat dit tijd en betrokkenheid van alle betrokkenen vraagt.” (Verslag 

13: 48).  

De onderzoeker noemt het doen van  actoronderzoek via appreciative inquiry de opgedane 

instructiekennis (Verslag 13: 50). 

 

Actoronderzoek 14. Professionele samenwerking in de jeugdzorg 

Actoronderzoek 14 speelt zich af in een lokaal team van een grote organisatie voor jeugdzorg met een 

breed hulpaanbod in ondersteuning, opvang en behandeling. Het behandelaanbod varieert van lichte 

ambulante ondersteuning en trainingen tot intensieve behandeling. Naast specialistische hulp zijn er 

lokale teams die een zorgaanbod verzorgen. De actoronderzoeker werkt als jeugdhulpverlener in een 

lokaal team dat daghulp biedt aan kinderen tussen 4 en 7 jaar, die extra begeleiding nodig hebben 

vanwege gedrags- of ontwikkelingsproblemen. De afdeling bestaat uit een teamleder, twee 

gedragsdeskundigen, tien ambulant medewerkers, tien groepswerkers, drie leerkrachten, een 

fysiotherapeut en een logopedist (Verslag 14: 7). 

Elk gezin krijgt een ambulant gezinsbegeleider toegewezen die moet bevorderen dat de aanpak van 

het kind op de daghulp spoort met die in het gezin, school of op de kinderopvang. Binnen de afdeling 

zijn er dus verschillende disciplines die met elkaar moeten samenwerken en buiten de afdeling is er 

de samenwerking met ouders en pedagogische professionals. 
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De verhoudingen tussen de medewerkers onderling en die tussen de medewerkers en de leiding zijn 

moeizaam. Deelnemers aan de onderzoeksgroep zeggen dat ze zich ‘afgerekend’ voelen op 

bijeenkomsten en spreken over een eilandjescultuur (Verslag 14: 28) en over top-down communicatie. 

Ze zeggen zich terug te trekken uit het contact en geen inbreng te willen geven (Verslag 14: 36).  

Verder hebben de medewerkers allerlei administratieve, verantwoording afleggende taken, 

waaronder een tijdsregistratie van elk cliëntcontact. Die verplichtingen zorgen volgens de 

actoronderzoeker voor veel onrust, starheid en een gevoel van tijdsdruk. Er is vooral kritiek op het 

tijdschrijven. 

De samenwerking rond de hulp aan de kinderen is het vraagstuk. Groepswerkers en ambulante 

medewerkers ervaren hun onderlinge samenwerking als tekortschietend., er is sprake van langs elkaar 

heen werken en weinig commitment aan het team. In de casuïstiek besprekingen ervaren de 

medewerkers “dat collega’s onderling elkaar onvoldoende kunnen begeleiden en adviseren.” (Verslag 

14: 8). 

Ook de samenwerking tussen ambulante medewerkers en ouders zonder hulpvraag gaat niet goed 

genoeg. Het gezamenlijk komen tot doelen wordt als moeilijk ervaren.  

De onderzoeker formuleert de handelingsverlegenheid als “Hoe kunnen de medewerkers van Daghulp 

[….] de onderlinge samenwerking versterken om aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van het 

kind in de leeftijd van 4 tot 7 jaar, zowel op de groep als thuis?” (Verslag 14: 9). 

Er is een onderzoeksgroep gevormd bestaande uit zeven teamleden, inclusief de onderzoeker. Met 

deze onderzoeksgroep zijn elementen uit appreciative inquiry en humble inquiry uitgeprobeerd. Er 

zijn vier bijeenkomsten. In de laatste bijeenkomst sluiten nog twee teamleden aan. 

Tijdens de tweede bijeenkomst sluit een gedragsdeskundige aan, die de opdracht heeft een 

visiewerkgroep te vormen. De onderzoeksgroep ziet de noodzaak voor een nieuwe visie en biedt zich 

aan. De gedragsdeskundige is onbekend met actoronderzoek en trekt de leiding van de bijeenkomst 

naar zich toe en zit directief voor. De deelnemers trekken zich uit het contact terug en de bijeenkomst 

verloopt erg moeizaam. De gedragsdeskundige komt niet meer bij de onderzoeksgroep terug en deelt 

via de mail mee de visiewerkgroep uit te stellen.  

De onderzoeksgroep gaat in de oude samenstelling verder en experimenteert met waarderende en 

bescheiden vragen in het onderlinge gesprek over het vraagstuk van de gebrekkige samenwerking. 

Een goed resultaat zou, volgens de onderzoeker, zijn bereikt wanneer de deelnemers aan de 

onderzoeksgroep meer ruimte innemen. Maar de actoronderzoeker betwijfelt of dat is gelukt. 

(Verslag:46). Maar er is in de onderzoeksgroep rond de communicatie wel veel gebeurd, volgens de 

onderzoeker. Onder invloed van humble inquiry is het vertrouwen in elkaar toegenomen, evenals het 

vertrouwen in de mogelijkheid een oplossing te vinden. Er zijn verbeterdoelen vastgesteld en er is 



247 
 

energie ontstaan om aan die doelen te werken (Verslag 14:37). Verder zegt de actoronderzoeker dat 

de onderzoeksgroep een paradigmashift heeft doorgemaakt inzake het tijdschrijven. Werd eerst dat 

tijdschrijven gezien als iets wat onwrikbaar was én de grote boosdoener, onder invloed van het 

onderzoek werd gezien dat het tijdschrijven ook wel erg groot werd gemaakt en in ieder geval deels 

onder eigen invloed staat. 

De onderzoeker formuleert als instructiekennis ‘doe onderzoek naar de eigen achterliggende mentale 

modellen’ en ‘werk met appreciative inquiry als veranderfilosofie” (: 45). 

 

Actoronderzoek 15. Zelfregulerend leren in het basisonderwijs 

Actoronderzoek 15 speelt zich af in het basisonderwijs. De onderzoeker is leerkracht op een 

basisschool met 600 leerlingen. De school heeft een explosieve groei doorgemaakt. In zes jaar is de 

school gegroeid van acht naar 28 groepen.  

De leerlingen voeren  zelfstandig een weektaak uit. De leerkracht controleert of de leerlingen de 

weektaak hebben gedaan. De leerlingen krijgen geen feedback op hun werk of werkwijze. De 

weektaak is bedoeld om de leerlingen op het zelfstandig werken in de middelbare school voor te 

bereiden. 

In de school is volgens de onderzoeker een gamepatroon (Homan, 2005) ontstaan met een aantal 

standaardredeneringen om geen verbeteringen aan te brengen, zoals ‘verandering kost te veel tijd en 

verzwaart de werkdruk’ of ‘het gaat eigenlijk best goed’ of ‘wij-zij denken’ (Verslag 15: 7,8).  

Het lastige vraagstuk is de manier waarop de kinderen de weektaak uitvoeren. De onderzoeker en 

haar collega’s vinden de kinderen ‘ongemotiveerd’ en noemen het vraagstuk zelfregulerend leren van 

de kinderen.  

De onderzoeker constateert een parallelproces tussen hoe de leerlingen de weektaak uitvoeren en de 

werkuitvoering van de leerkrachten. “De leerkracht doet zijn taken grotendeels zonder feedback, 

verbetering door de feedback en onderling overleg.”(Verslag 15: 7). 

De handelingsverlegenheid is “Hoe kunnen leerkrachten in het basisonderwijs leerlingen effectief 

begeleiden in het zelfregulerend leren?” (Verslag 15: 9). 

Als eerste stap organiseert de actoronderzoeker een bijeenkomst voor het hele team van de 

basisschool over het onderwerp ‘werken met de weektaak’. Er ontstond een enthousiaste en 

gepassioneerde discussie, maar de onderzoeker constateert ook de eerdergenoemde patronen. 

Denken in onmogelijkheden op momenten dat gezocht werd naar verbeteringen, sterk oordelende 

uitspraken en wij-zij denken.   

Na de bijeenkomst vormt de actoronderzoeker twee onderzoeksgroepen. Een onderzoeksgroep van 

negen leerkrachten en een onderzoeksgroep van acht leerlingen uit groep 8. De onderzoeker gebruikt, 
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met instemming van de onderzoeksgroep, de action research cycle van Coghlan (2014) en ze maakt 

gebruik van elementen uit appreciative inquiry, humble inquiry en participatief actieonderzoek 

(Verslag 15: 33). 

De onderzoeksgroep met de leerkrachten komt na een startbijeenkomst met het hele team, drie keer 

bij elkaar. De onderzoeksgroep met de leerlingen komt twee keer bij elkaar.  

In de tweede bijeenkomst van de onderzoeksgroep met de leerkrachten loopt het gesprek vast. De 

onderzoeker typeert de bespreking als ‘traditioneel’ en ‘heftig’ en zegt dat een deel van de 

deelnemers “beoordelen, de competitie aangaan en overtuigen” (Verslag 15:45). Er ontstaat een 

gevoel van machteloosheid en stagnatie. 

De onderzoeksgroep kijkt in de volgende en laatste bijeenkomst terug op de tweede bijeenkomst. De 

onderzoeker noemt haar gevoel van machteloosheid. Er ontstaat een gesprek op sociaal emotioneel 

niveau over de samenwerking, dat leidt tot versterking van een gevoel van eigenaarschap over het 

onderzoek. De onderzoeksgroep besluit het onderzoeksproces te verlengen (Verslag 15: 52). De 

onderzoeker ervaart dat gesprek als de doorbraak in de stagnatie en het in het team gangbare 

communicatiepatroon.  

Tussen de tweede en derde bijeenkomst heeft de onderzoeker een gesprek met de onderzoeksgroep 

van leerlingen. De leerlingen worden waarderend bevraagd op ervaringen en ideeën om de weektaak 

te verbeteren. De leerlingen vinden het bijzonder leuk vinden om serieus te worden genomen. De 

leerlingen spreken vrijuit, waarderen de weektaak maar hebben er ook kritiek op. Een suggestie is om 

de leerlingen meer zeggenschap te geven over het niveau van de taken. De onderzoeker mag deze 

suggestie in de onderzoeksgroep van de leerkrachten inbrengen. De onderzoeksgroep met de 

leerkrachten reageert verbaasd en geïrriteerd op de suggestie van de leerlingen. Inbreng in de 

opdrachten is onbespreekbaar. De leerlingen vinden deze reactie jammer. 

Na afloop schrijf de actoronderzoeker een inhoudelijk voorstel  over hoe de weektaak te verbeteren 

en vraagt per email om op- of aanmerkingen van de leden van de onderzoeksgroep en om evaluatieve 

opmerkingen over de samenwerking. Alle deelnemers stemmen met het voorstel in, waarderen de 

samenwerking positief en stellen voor om de samenwerking voort te zetten (Verslag 15: 50). 

De onderzoeker sluit af met de constatering dat er drie bewegingen zijn ontstaan. Van structuur 

aanbieden en grip houden naar ruimte, openheid en vertrouwen. Van een afhankelijke opstelling door 

de groep van de onderzoeker naar gezamenlijke verantwoordelijkheid. En van het zoeken naar een 

inhoudelijke eindproduct naar een ontwikkelingsproces. 

Als instructiekennis noemt de onderzoeker een aantal interactieregels. 
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Bijlage 4.  Werkdocumenten geschreven in de documentenanalyse. 

 

Basisdocument 1. Samenvatting per masterthese via de onderstaande vragen. 

Wat is het vraagstuk? Waar lopen de student en de collega’s tegen aan? 
Wat is de context van het vraagstuk? 
 Welk maatschappelijk domein? Onderwijs of zorg? 
 Welke organisatievraagstukken? Lokaal en niet-lokaal? 
Hoe beschrijft/interpreteert de student het vraagstuk bij de start van het proces? 
 Welke relatie met ‘handelingsverlegenheid’? 
 Hoe (weinig) specifiek is de handelingsverlegenheid geformuleerd? 
Welke theoretische framing gebruikt of ontwikkelt de student voor het vraagstuk? En wordt in 
deze framing een systemisch of complexiteitsperspectief zichtbaar?  
In hoeverre komt het concept van actoronderzoek50 zoals in de opleiding aangedragen in het 
onderzoeksontwerp terug? 
Wat gebeurde er in en rond de onderzoeksgroep? 

In welke gebeurtenissen werd de complexiteit van het vraagstuk zichtbaar? Welke 
thema’s ontstonden? 
Welke (groepen) betrokkenen deden actief aan het onderzoek mee? 
En hoe werkten de actoronderzoeksinterventies? 
Bleef in de uitvoering van actoronderzoek (in de interventies) het concept overeind of 
nam een ander (regulier) onderzoeksconcept het onderzoek over? 
Is de theoretische framing ook in het actoronderzoek zichtbaar? 

Hoe beoordeelt de student de kwaliteit van het onderzoek? 
Welke handelingskennis is ontstaan? 
Samenvattend: Welk licht werpt het project van de student op het concept van 
actoronderzoek? Welke lessen kunnen worden getrokken?  

 

Werkdocument 2. Hoe gaan de auteurs om met de eis ulterior motives uit te sluiten? 

Werkdocument 3.  Ontstaat er ‘gedoe’ en zo ja welke vorm neemt dat aan? 

Werkdocument 4. Hoe werken de theses met de begrippen ‘microkosmos’ en ‘parallelproces’? 

Werkdocument 5. Welke positie krijgt de onderzoeksgroep in het actoronderzoek? 

Werkdocument 6. Is er sprake van verstoorde verhoudingen 

Werkdocument 7. Van welk hulpmiddel maakt de auteur gebruik? 

Werkdocument 8. Gebruiken de auteurs een eerst-dan redenering? 

Werkdocument 9. Welke kennisopbrengst formuleren de auteurs? 

Werkdocument 10. Welke relaties met betrokkenen buiten de onderzoeksgroep ontstaan er? 

Werkdocument 11.  Welke verbeteringen in de onderlinge wisselwerking zijn bereikt, volgens de 

auteurs? 

 
50 In de verslagen van de studenten was nog sprake van ‘handelingsonderzoek’. 
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Bijlage 5. Raadpleging auteurs van de 15 mastertheses. 
 

Er is in 2020 een verzoek per email uitgegaan  de 15 auteurs van de masterthesis, alumni van de 

masteropleiding, om een conceptversie van hoofdstuk 8 te lezen en een schriftelijk antwoord te geven 

op acht vragen over dat concepthoofdstuk. 

11 alumni zijn op het (herhaalde) verzoek ingegaan en hebben de vragen beantwoord. De overigen 

hebben ook toegezegd de vragen te beantwoorden maar hebben dat uiteindelijk toch niet gedaan 

zonder opgaaf van redenen. Er lijkt in ieder geval geen verband te zijn tussen het niet reageren en het 

verloop van het actoronderzoek. Dat verloop was gevarieerd; meer en minder succesvol. 

Het hoofddoel van het emailverzoek was om bij de alumni na te gaan 1) of hun thesis in de bijlage 

correct is samengevat, 2) of hun verslag in het concepthoofdstuk recht is gedaan en 3) of mijn analyse 

– test van het concept – bij hen vragen oproept. Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om 

bij de alumni na te gaan of, en zo ja hoe, ze nog steeds gebruik maken van ‘actoronderzoek’ wanneer 

ze tegen lastige vraagstukken in het werk aanlopen. 

 

Vragen 
 

1. Klopt mijn samenvatting van jouw verslag? Zie bijlage 3. En behandel ik jouw verslag in het 

concepthoofdstuk 8 op een correcte wijze of zijn er zaken die ik verkeerd heb begrepen? 

 

2. Een belangrijk doel van de opleiding is om een onderzoeksconcept aan te bieden dat (wel) 

bruikbaar is voor professionals in onderwijs en hulpverlening. Hoe kijk je op dat doel terug? Is 

dat door ons aangeboden concept inderdaad bruikbaar voor beroepsbeoefenaren bij het 

omgaan met een lastig vraagstuk in je werk? Gebruik jij de grondredenering (zie hieronder), 

in grote lijnen, nog steeds in je werk wanneer je voor een lastig vraagstuk komt te staan? 

De opleiding heeft de grondredenering van actoronderzoek51 ‘closure under mapping’ 

genoemd met uitsluiting van ‘ulterior motives’. Hier nog even in gewone taal en puntsgewijs 

omschreven: 

 Als er een lastig vraagstuk is 1) neem dan zo weinig als mogelijk van te voren aan. 2) 

Breng betrokkenen, die daarvoor voelen, bij elkaar om te zoeken naar verbetering. 3) 

Experimenteer met bijdragen aan de onderlinge interactie zodanig dat de energie 

toeneemt en zelf toepasbare oplossingen in het zicht komen. Probeer een 

olievlekwerking52 voor elkaar te krijgen. 4) Wees blij met gedoe want dan komt het 

lastige vraagstuk op tafel. 5) Geef de leerlingen/cliënten een centrale rol. 6) Zoek naar 

actuele kennis en expertise en breng dat in. 7) Wees pas tevreden wanneer alle 

betrokken partijen tevreden (of niet ontevreden) zijn. 

3. Wat betreft die bruikbaarheid lijkt me vooral de instructie ‘set’ een probleem. Haal een 

onderzoeksgroep bij elkaar. In mijn bespreking in hoofdstuk 8 maak ik die instructie 

 
51 In de correspondentie met de alumni werd nog de term ‘handelingsonderzoek’ gebruikt in plaats van 
‘actoronderzoek’.  
52 In het proefschrift is uiteindelijk de term ‘olievlekwerking’ vervangen door ‘elkaar aansteken’.  
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algemener. Van ‘vorm een onderzoeksgroep’ naar iets als ‘bevorder samenwerking (een 

relatienetwerk) van betrokkenen rond het vraagstuk.’ Hoe zie jij dat? Was het bij elkaar halen 

van een onderzoeksgroep iets eenmaligs voor de opleiding of werk je daar nog steeds mee? 

Is mijn algemenere vorm een verbetering? Of juist niet? 

 

4. Een onderwerp in hoofdstuk 8 is de instructie om ‘ulterior motives uit te sluiten’. Ik constateer 

een paradox. Ulterior motives zijn machtsargumenten. Uitsluiting wil zeggen dat 

machtsargumenten moeten worden uitgesloten. Maar dat is zelf een machtsargument. 

Gebruik je die instructie van uitsluiten van ulterior motives wel eens naar staf of leiding? Zeg 

je wel eens tegen staf of leiding, wanneer zij voorwaarden vooraf stellen in een 

veranderingsproces, iets als ‘laten we het onderzoekend aanpakken en accepteren dat alles 

ter discussie kan staan, ook de voorwaarden vooraf’? Of zeg je het niet maar doe je het: stel 

je de voorwaarden vooraf ter discussie?  Wat zijn je ervaringen met deze instructie, als je het 

ooit gebruikt? 

 

5. In hoofdstuk 8 noem ik de volgende de punten: 

a. Het gaat bij actoronderzoek om experimenteren met andere interacties in het hier en 

nu, niet om het juist toepassen van een ‘inquiry’. 

b. Gedoe is erg belangrijk en aangrijpingspunt voor experimenteren. 

Wat vind je van deze punten? Zijn het verduidelijkingen van het concept? Of is het voor jou 

niks nieuws? 

 

6. In hoofdstuk 8 is sprake van een ‘diploma-bias’ (pag.8). Speelde dat in jouw verslag een rol? 

 

7. Zijn er nog andere onderwerpen waar je op zou willen reageren? Misschien ook naar 

aanleiding van punten uit jouw verslag? 

 

8. Tot slot. Het is niet in hoofdstuk 8 aan de orde geweest, maar een stelling in actoronderzoek 

is dat als je wilt bijdragen aan de oplossing van een lastig vraagstuk, jijzelf moet veranderen. 

Was dat bij jou het geval? Zo ja waar zat de verandering? 

 

Antwoorden 
 

Ad 1. Klopt de samenvatting en is het verslag inhoudelijk correct behandeld? 

Op samenvatting 1 zijn kleine inhoudelijke correcties nodig. De overige worden geaccepteerd als 

goede inhoudelijke weergaves van de masterthesis. De correcties zijn doorgevoerd, evenals een paar 

redactionele wijzigingsvoorstellen van de alumni. 

Ook de behandeling van de thesis in het concept hoofdstuk 8 wordt geaccepteerd. Twee alumni stellen 

inhoudelijke wijzigingen voor, die worden overgenomen. 

Ad 2. Is actoronderzoek bruikbaar voor professionals en gebruik jij het nog steeds? 
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De auteur van verslag 1 zegt de waarderende werkwijze, met mensen samenwerken en dan positieve 

feedback geven, te hebben overgenomen en nog steeds te gebruikten. Deze alumnus verwijst eerder 

naar appreciative inquiry dan naar actoronderzoek. 

De auteur van verslag 3 heeft actoronderzoek geïnternaliseerd en heeft goede ervaringen met de 

impact die het heeft. Ze ervaart dat deze vorm van denken in haar oude en nieuwe baan door de 

leiding werd overgenomen of in ieder geval goed bij de leiding blijkt te passen. 

De auteur van verslag 7 noemt alleen een meer onderzoekende houding bij haarzelf. Het bij elkaar 

brengen van andere mensen rond het vraagstuk doet ze niet. 

De auteur van verslag 8 zegt nog steeds actoronderzoekend te werken (ook al gebruikt ze die term 

niet). Het valt haar op dat ze steeds meer van haar werkgever (gemeente) verbeteropdrachten krijgt, 

waarin met een groep moet worden samengewerkt. 

De auteurs van verslag 9,10 en 15 zeggen de grondredenering nog steeds te gebruiken. 

De auteur van verslag 11 zegt bij ingewikkelde problemen ‘facetten’ van actoronderzoek te gebruiken. 

Die facetten zijn het bij elkaar halen van betrokkenen en het zoeken naar ‘verlegenheid’ of 

veranderenergie. 

De auteur van verslag 12 zegt het actoronderzoek bruikbaar te vinden maar verbindt er een 

voorwaarde aan, te weten, bevlogenheid van deelnemers aan de onderzoeksgroep. Die voorwaarde 

past overigens niet in het concept. Ze zegt vooral met appreciative inquiry en humble inquiry te 

werken. 

De auteur van verslag 13 noemt actoronderzoek bruikbaar maar zegt het moeilijk te vinden om vooraf 

geen of zo weinig mogelijk aannamen te doen. 

De auteur van verslag  14 zegt te werken met positieve en bruikbare punten uit de grondredenering: 

het zoeken naar commitment en energie, vragen met elkaar oplossen en letten op de dagelijkse 

interactie. 

Kortom: de respondenten zeggen in meerderheid dat het concept – in de vorm waarin de 

verschillende alumni het zich hebben toegeëigend – bruikbaar is en dat ze er nog mee te werken of in 

ieder geval met kernelementen ervan. 

 

Ad 3. Is de voorgestelde verandering van de instructie ‘set’ een verbetering? 

Over het algemeen steunen de alumni deze wijziging van harte. Behalve de auteur van verslag 12. Zij 

schrijft de instructie met de term ‘onderzoeksgroep’ juist duidelijk te vinden en er goed mee te hebben 

kunnen werken. Tegelijkertijd schrijft ze dat ze nu niet meer met een onderzoeksgroep werkt, omdat 

ze een andere baan heeft. Het is niet duidelijk waarom ze in haar nieuwe baan niet opnieuw mensen 

bij elkaar zou kunnen brengen rond een lastig vraagstuk. 

Verder er zijn twee interessante tegenwerpingen. 

1. De auteur van verslag 3 stelt dat de voorgestelde wijziging vager is en daarmee a) het voor de 

onderzoeker moeilijker maakt om de olievlek te vinden die uitgebreid zou moeten worden en 

b) meer vrijblijvendheid introduceert, waar juist verantwoordelijkheid nemen nodig is. 
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2. De auteur van verslag 15 geeft als kritiek dat de instructie ‘bevorder samenwerking’ al 

impliceert dat de samenwerking onvoldoende is en moet worden verbeterd. Het onderwerp 

zou dan bijna automatisch ‘samenwerking verbeteren’ worden. Dat zou al actoren trekken die 

dat ook vinden en daarmee biased zijn ten nadele van een meer inhoudelijke benadering. 

 

Ik ga niet mee met de eerste kritiek. Ik zie niet dat de moeilijkheid om een olievlekwerking na te 

streven groter is dan bij de term ‘onderzoeksgroep’. Het bezwaar was juist dat die term, door z’n 

afgeslotenheid, het denken in een olievlekwerking tegenwerkt. En haar tweede punt – je bevordert 

vrijblijvendheid – deel ik ook niet. Vanuit het perspectief van actoronderzoek is de huidige situatie het 

startpunt. Is er te veel wisselwerking die met de term ‘vrijblijvend’ kan worden getypeerd, dan is die  

vrijblijvende onderlinge wisselwerking een element in het actoronderzoek. De vraag is dan hoe die 

wisselwerking minder vrijblijvend kan worden. De term ‘onderzoeksgroep’ zou in die situatie goed 

gezien kunnen worden als een experimentele bijdrage aan de onderlinge wisselwerking, maar 

misschien zijn er ook andere woorden mogelijk. 

De tweede kritiek accepteer ik wel. ‘Samenwerking’ heeft over het algemeen een positieve 

connotatie. Samenwerking is goed en goed te doen. Die positieve connotatie met de term is niet 

beoogd. Bij het nalezen van hoofdstuk 8 zie ik dat ‘bevorder samenwerking’ een term is uit de vragen 

aan de alumni en niet een term die ik als verbetering voorstel. 

 

Ad 4. Pas je de instructie ‘sluit ulterior motives uit’ toe? En zo ja wat zijn je ervaringen ermee? 

Deze instructie lijkt niet goed bij de alumni geland. Bij een enkele alumnus was de instructie weggezakt 

en een andere alumnus herformuleerde de instructie als ‘omgaan met weerstand’. Bij een 

meerderheid (zeven) is er wel de notie van ‘openheid’ die bij onderzoek hoort. Een paar alumni zeggen 

de instructie wel te gebruiken. Ze geven bij hun leidinggevenden aan dat het uitvoeren van een 

praktijkonderzoek voorwaarden met zich meebrengt en dat die voorwaarden moeten worden 

gehonoreerd. Hun ervaring met het in brengen van de voorwaarden is dat, onder de noemer 

‘onderzoek’, de voorwaarden geaccepteerd, maar onder de noemer ‘beleid’ niet.  

Eén alumnus doet bij de suggestie om bij het formulering van de handelingsverlegenheid te eisen dat 

het perspectief van de cliënt centraal staat. Deze suggestie wordt niet overgenomen. Het perspectief 

van de cliënt is een mogelijk perspectief, niet per se het definitieve. 

Het is niet vreemd dat deze instructie verschillend is opgepakt door de masterstudenten. Deze 

instructie is in de loop van de periode 2016-2020 steeds meer uitgekristalliseerd. 

 

Ad 5. Zijn de nadruk op ‘experimenteren’ en ‘gedoe’ verduidelijkingen? 

De alumni geven in grote lijn aan, zoals uit de verslagen ook bleek, dat ze, in meer of mindere mate, 

moeite hadden met beide punten. De alumni zien de nadruk op ‘experimenteren’ als een 

verduidelijking. De auteur van verslag 12 zegt dat deze twee punten haar in het onderwijs al duidelijk 

waren geworden. Maar ze schrijft ook dat ze achteraf meer met de ‘schuring in de interactie’ in de 

onderzoeksgroep had kunnen doen. 

Een alumnus stelt voor om de masterstudenten eerst te laten werken met het ‘juist toepassen’ van 

een methode zoals appreciative inquiry, als eerste stap in hun leerproces, om daarna de nadruk op 

het experimenteren te leggen. Hoewel het een interessante didactische gedachte is, neem ik het 
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voorstel niet over. Appreciative inquiry is niet een eenvoudiger versie van actoronderzoek, maar een 

ander antwoord op de vraag naar insider research. 

Ook gedoe als een manifestatie van de lastigheid van het vraagstuk is voor een aantal alumni ook een 

verduidelijking. Anderen hadden deze betekenis van gedoe al in het onderwijs meegekregen. Een 

alumnus schrijft dat ze een vast stemmetje in haar hoofd heeft, dat zegt dat ze blij moet zijn met 

gedoe, maar dat niet is. Meerdere alumni geven aan dat het omgaan met gedoe onder collega’s en in 

de klas of groep niet gemakkelijk is. De alumnus met het vaste stemmetje in haar hoofd, zegt ze nog 

‘betere vrienden’ moet worden met gedoe. Een andere alumnus schrijft dat ze het zelf moeilijk vindt 

om met conflictueuze situaties om te gaan. Nog een andere alumnus vertaalt de instructie met ‘zonder 

wrijving geen glans’ en ‘het mag best een beetje schuren’.  

Deze alumni lijken gedoe vooral in te vullen als conflicten of openlijke spanningen en ze lijken de 

instructie te lezen als dat conflicten altijd goed zijn en dat je die misschien moet opzoeken zoals de 

slogan ‘zonder wrijving geen glans’ suggereert. Dat is niet het geval. Gedoe omvat veel vormen van 

onverwachte of ongewenste interactie, niet alleen als openlijk conflict. Zo is bijvoorbeeld ‘pocket veto’ 

gedrag van collega’s ook gedoe. Bij pocket veto gaan collega’s geen conflicten over aan hen opgelegde 

maatregelen aan maar voeren deze maatregelen stilzwijgend niet uit. En het oproepen van conflicten 

– omdat wrijving glans geeft – kan destructief uitwerken. Het kan soms beter zijn om gedoe te 

negeren. Zie ook de passage in hoofdstuk 6 over de vraag of ‘inhoud boven relatie’ gaat. 

Kortom, de alumni zien de beide punten als een verduidelijking maar tegelijkertijd blijkt uit sommige 

reacties dat gedoe en omgaan met gedoe te beperkt – als openlijk conflict en als het opzoeken van 

het conflict – wordt opgevat. Deze lezing en de kritiek erop wordt in de hoofdtekst opgenomen. 

 

Ad 6. Speelde er in jouw verslag een ‘diploma bias’? 

De alumni  geven aan dat de druk om het diploma te halen inderdaad heeft meegespeeld, maar op 

verschillende manieren. Eén alumnus zegt inderdaad het onderzoek te rooskleurig hebben 

voorgesteld. Deze opmerking is in de behandeling van de verslagen van deze twee alumni 

meegenomen als correctie op de mate van het succes zoals dat in de masterthesis is vermeld. 

Een andere alumnus zegt het resultaat niet te rooskleurig te hebben voorgesteld. maar wel de 

gecreëerde beweging te hebben uitvergroot ‘om te kunnen laten zien dat er stappen zijn gezet’. Deze  

uitvergroting heeft ze, ten onrechte, niet in haar verslag gemeld of toegelicht.  

Nog een andere alumnus zegt te krampachtig aan de studieopdracht te hebben vastgehouden, ook al 

had ze het gevoel dat op haar werk iets anders nodig was. En tot slot zegt een alumnus dat een rol 

speelde dat haar collega’s haar wilden helpen het diploma te halen.  

De overige alumni  zeggen – onder meer omdat de docenten zo vaak hebben herhaald dat het 

onderzoeksresultaat, een verbetering van de praktijk, niet in de beoordeling meetelt– dat ze de 

verbetering niet rooskleuriger hebben voorgesteld. 

 

Ad 7. Overige punten? 

Vier alumni gaan inhoudelijk in op het punt van de algemeenheid van ‘handelingskennis’. 

Een alumnus vraagt zich af of de kennisopbrengst niet gezocht moet worden in competentiegroei. En 

of daar niet woorden aan kunnen worden gegeven. 
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Een andere alumnus zegt dat algemeenheden juist goed zijn omdat ze de basis voor een goede 

onderlinge wisselwerking vormen. Die basis moet ‘op orde’ zijn, volgens de alumnus. Dat denken in 

basis in de onderlinge wisselwerking, waar eerst aan gewerkt zou moeten worden alvorens inhoudelijk 

kan worden gewerkt, neem ik niet over. 

Een alumnus benadrukt de grote toegevoegde waarde van de schijnbare algemeenheden voor de 

onderlinge wisselwerking. 

Het meest fundamenteel is de kritiek van twee alumni op de vaststelling in hoofdstuk 8 dat de 

handelingskennis van de masterstudenten te algemeen zou zijn. Hun kritiek is dat het verwijt van ‘te 

algemeen’ uit de lucht komt vallen. De strekking van de kritiek is: ‘als die algemeenheden-in-werking 

veel effect hebben, wat is dan het probleem van die algemeenheden? Een van die alumni  vraagt zich 

af waar dat verwijt ‘te algemeen’ op is gebaseerd? Wat zegt het hier ontwikkelde concept van 

actoronderzoek eigenlijk over wat de opbrengst van actoronderzoek is? Deze kritiek is zeer terecht en 

wordt besproken in hoofdstuk 8 en 9. 

Daarnaast maken twee alumni opmerkingen over de instructies om gedoe te hanteren en naar 

duurzaamheid te streven. Ze zeggen dat dat beide instructies moeilijk zijn en de opleiding de 

studenten daarin meer zou kunnen ondersteunen. Ook deze vraag naar de mogelijke uitwerking of 

naar het gebruik van de twee instructies komt in hoofdstuk 8 aan de orde. 

 

Ad 8. Vraagt bijdragen aan verandering ook zelf-verandering? 

De alumni hebben zonder uitzondering deze vraag gelezen als de vraag of het werken met 

actoronderzoek hen ook heeft veranderd. En dat was de vraag niet, of althans niet de bedoeling van 

de vraag. Ik wilde niet te weten komen hoe de alumni het effect van het uitvoeren van actoronderzoek 

op henzelf hebben beleefd, maar of de alumni zich tijdens het onderzoek hebben afgevraagd of 

persoonlijke verandering nodig was om succesvol te zijn en zo ja, welke persoonlijke veranderingen 

ze hebben nagestreefd.  

De antwoorden worden niet meegenomen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



256 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


