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Inleiding 
 
 
Deze notitie heeft tot doel kenniscentra, Centres of Expertise en onderzoekers van de Hogeschool van 

Amsterdam te ondersteunen bij het rapporteren over de doorwerking van praktijkgericht onderzoek, zoals 
bijvoorbeeld de rapportage voor de externe visitatieronde van kenniscentra in 2021. Die ondersteuning 
bestaat uit een aantal eenvoudig te gebruiken tools om de doorwerking van praktijkgericht onderzoek beter 
en completer inzichtelijk te maken. 

 
Allereerst worden de tools gepresenteerd met een korte toelichting waarvoor en hoe ze te gebruiken 

zijn. Het resterende deel van de notitie bevat een uitgebreide onderbouwing van de tools, zoals de 
aanleiding om de tools te ontwikkelen (hoofdstuk 2) en de aanpak die daarbij gebruikt is (hoofdstuk 3). De 
inhoudelijke verantwoording vertrekt vanuit een basaal referentiemodel dat is gebruikt voor de verdere 
uitwerking van de vraag hoe te rapporteren over praktijkgericht onderzoek. In twee hoofdstukken worden 
twee onderdelen van het referentiemodel verder uitgewerkt: het conceptuele raamwerk voor hoe naar 
doorwerking wordt gekeken (hoofdstuk 4) en de uitwerking van de selectie en categorisering van 
indicatoren (hoofdstuk 5). We sluiten af met een korte discussie (hoofdstuk 6). Tot slot zijn in diverse 
bijlagen verdere aanvullingen opgenomen 

 
Deze notitie is in een relatief korte periode tot stand gekomen (oktober 2019 - mei 2020) met een 

beperkte inzet van een aantal mensen, dit terwijl het een relevante en complexe uitdaging betreft. In die 
zin is deze notitie een eerste stepping stone in het verder uitwerken en borgen van de voorstellen die hier 
worden gedaan binnen de Hogeschool van Amsterdam. 
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1. Tools om te rapporteren over praktijkgericht onderzoek 
 
 
1.1 Inleiding 
Praktijkgericht onderzoek kent vele verschillende verschijningsvormen en uitkomsten die zowel voor 

het onderwijs, de beroepspraktijk/samenleving en de wetenschap van belang zijn. Rapporteren over 
praktijkgericht onderzoek is dan ook vaak een uitdaging: waar moet ik aandacht aan besteden? Hoe maak 
ik resultaten inzichtelijk? Welke accenten lig ik? Hoe breng ik de eigenheid van het onderzoek goed naar 
voren? De tools die we hier presenteren proberen tegemoet te komen aan deze uitdaging, en wel door 
structuur aan te bieden waarover je kan rapporteren en ook specifieke indicatoren te benoemen aan de 
hand waarvan je kan rapporteren. 

 
Alvorens de tools in te zetten zijn een aantal keuzes essentieel: 

1. De scope van de op te stellen rapportage. Veelal gebeurt dit op basis van een organisatorische 
eenheid (kenniscentrum, lectoraat) of programmatische lijn (Centre of Expertise, groot 
onderzoeksprogramma). Maar in principe kan de scope ook een geografische zijn: wijk, stad of regio. 
De tools doen hier geen uitspraak over. De keuze van de scope zal echter wel consequenties hebben 
voor welke aspecten van belang zijn en hoe die gewogen worden. 

2. Het domein waarover gerapporteerd wordt. Creatieve industrie, zorg, landbouw en transport ‘zitten 
anders in elkaar’ wat betekent dat de activiteiten en de (aard van) uitkomsten van het praktijkgericht 
onderzoek verschillen. Daar moet recht aan gedaan worden. De tools zijn domein-’neutraal’, wat een 
sterkte en een zwakte is. Het voordeel is dat de tools breed ingezet kunnen worden en doordat het als 
een gedeeld kader kan gaan werken binnen de Hogeschool van Amsterdam wordt het makkelijker 
onderzoek te vergelijken en er onderling over te communiceren. Het nadeel is dat de eigenheid van 
een domein niet doorklinkt in de tools. Dit zal ingebracht moeten worden door het domein te schetsen, 
onder andere door vragen als: Wat is de rol van netwerken in ons domein? Welke producten werken 
het beste? Hoe vindt kennisoverdracht plaats? Dit zal per domein leiden tot een bepaalde weging van 
aspecten, de keuze van indicatoren, en de noodzakelijke contextualisering van de indicatoren. 

3. De vorm van rapporteren. De tools schrijven niet voor hoe je rapporteert, of dit via een rapport is, een 
video of infographic. Ook schrijven de tools niet voor of dit kwantitatief, kwalitatief of een mix moet zijn. 
Soms ligt het meer voor de hand informatie kwantitatief te rapporteren (bijvoorbeeld omvang van een 
onderzoeksgroep), en soms ligt het meer voor de hand dit kwalitatief te doen (bijvoorbeeld ervaringen 
van ondernemers). De rapportage kan opgebouwd en onderbouwd worden door verschillende 
methoden zoals narratieven, case studies, surveys, altmetrics et cetera. In bijlage 3 is een overzicht 
opgenomen van mogelijk te gebruiken methoden om een rapportage te onderbouwen. 
 
Deze drie keuzes maken al duidelijk dat de hier gepresenteerde tools voor de rapportering over 

praktijkgericht onderzoek geen simpele invuloefening zijn, gelukkig maar. De tools zijn een ondersteuning 
bij dit rapporteren, wat ook betekent dat er ongetwijfeld goede redenen zullen zijn om ervan af te wijken 
en/of zelf met aanvullingen te komen. Dat kan ook komen omdat de tools bepaalde complicerende 
factoren nog niet altijd volledig hebben weten te ondervangen, we noemen er twee: 
1. Praktijkgericht onderzoek kent vele doelgroepen, vaak teruggebracht tot het trio onderwijs - 

beroepenveld/samenleving – wetenschap, zoals in de BKO. Een onderscheid in doelgroepen is zinvol 
omdat samenwerking met verschillende doelgroepen anders in elkaar steekt, er andere 
kennisoverdrachtsprocessen zijn en er ook andersoortige resultaten, met eigen kwaliteitscriteria, 
worden opgeleverd. In niet alle tools is dit onderscheid aangebracht. Een voorbeeld is de matrix van 
de tweede tool (tool #2) in 1.2, hier zou eigenlijk nog een dimensie van doelgroepen aan moeten 
worden toegevoegd, maar dat maakt het gebruik ons inziens minder makkelijk. In andere tools worden 
de verschillende doelgroepen wel genoemd maar heeft het nog weinig consequenties in de uitwerking. 
Zo wordt in de beslisboom van tool #1 wel de vraag naar doelgroepen gesteld maar het heeft 
uiteindelijk geen consequentie voor de aangereikte indicatoren. We zijn aan deze uitwerking 
gewoonweg nog niet toegekomen. In de resultatenmatrix (tool #3) is het onderscheid tussen 
doelgroepen al wel expliciet gebruikt. We zullen per tool aangeven hoe met dit gegeven van 
doelgroepen om te gaan. 
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2. In de discussie over impact van praktijkgericht onderzoek wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen 
output - outcome - impact. Deze termen worden niet eenduidig gebruikt in de literatuur waardoor het 
lastig is ze op te nemen in praktisch bruikbare tools. Belangrijk is voor ogen te houden dat het een 
verschil is wat een onderzoek heeft opgeleverd in de zin van projectresultaten (‘deliverables’), zoals 
rapporten, software en/of een congres, en hoe die resultaten hebben geleid tot veranderingen in de 
doelgroep of zelfs het ‘systeem’ waarin de doelgroep opereert. Dit laatste is vaker lastiger vast te 
stellen en vindt vaak ook plaats langere tijd na einde van het project, maar het is wel waar het 
uiteindelijk om te doen is. Dit aspect komt terug in doorwerkingsmatrix (tool #2) en het spinnenweb 
(tool #3) door de vragen over activatie, relevantie en gebruik, maar in andere tools echter nog niet. 
 
Tot slot zal voor sommigen de volgende vraag zich opdringen: maar we hebben toch het BKO als 

kader voor rapporteren? Dat klopt, maar BKO standaard 4 geeft de ruimte te komen tot een eigen invulling 
van indicatoren (bijvoorbeeld rond gebruik). Bovendien is het in de opmaat naar een nieuwe BKO vanaf 
2022 goed om nog eens kritisch naar deze standaard te kijken en de ervaringen die ermee zijn opgedaan 
(zie hoofdstuk 2). In het tweede gedeelte van deze notitie is een uitgebreide verantwoording te vinden 
waarom en hoe de hier gepresenteerde tools zijn ontwikkeld. De indicatoren genoemd in de BKO zijn 
overigens in de tools meegenomen. 

 
 1.2 Soorten tools ter ondersteuning 

De tools zijn gaandeweg het opstellen van deze notitie ontstaan en worden hier gepresenteerd om de 
complexiteit van de problematiek op een meer toegankelijk en direct bruikbare manier te introduceren. Om 
aan te geven wat de tools precies ondersteunen kunnen we het schema in figuur 1 gebruiken waarin drie 
soorten tools worden onderscheiden: 
1. Tools om te helpen bij het rapporteren over doorwerking van praktijkgericht onderzoek. Dat kan in de 

vorm van checklisten, overzichten, matrices, beslisbomen, formats et cetera. We noemen deze tools 
hier: rapportagetools. We presenteren er drie. Daarnaast is ook informatie te vinden in de bijlagen van 
deze notitie die ondersteuning kan bieden bij het rapporteren, zoals een overzicht van methoden om 
informatie te vergaren over de doorwerking (Bijlage 3). 
 

Figuur 1: Soorten tools om doorwerking te ondersteunen 
 
 

 
 

2. Tools om te discussiëren en/of draagvlak te creëren over wat doorwerking is en wat daarin belangrijk 
is. Dat kan in de vorm van een gesprek, workshop, spel, enquête et cetera. We noemen deze tools 
hier: dialoogtools. We presenteren er twee. Er zijn veel (algemene) tools om een groepsdiscussie aan 
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te gaan over een bepaald onderwerp, allerlei brainstormtechnieken en co-creatie manieren kunnen 
dus hiervoor worden ingezet.  

3. Tools om tot doorwerking te komen. Dit betreft allerhande methoden die zijn ontwikkeld om het 
onderzoeksproces te structuren en te monitoren voor optimale doorwerking. We noemen deze tools 
hier: uitvoeringstools. Er is een rijke literatuur aan dit soort tools c.q. methoden om doorwerking te 
bewerkstelligen. Een aantal wordt kort besproken in deze notitie zoals PIPA en contribution mapping 
(zie paragraaf 4.2.1). Om goed recht te doen aan deze verschillende methoden is echter een 
aanvullende notitie nodig. In een dergelijke notitie kan dan aangegeven worden wat de essentiële 
kenmerken zijn van een methode, hoe de methode werkt en onder welke randvoorwaarden.  

 
1.3 Een eerste set van vijf tools 
In totaal presenteren we een toolbox van vijf tools: drie tools zijn direct gericht op het ondersteunen bij 

het rapporteren over praktijkgericht onderzoek (rapportagetools) en twee tools zijn gericht op het 
ondersteunen van een dialoog hoe tegen doorwerking van praktijkgericht onderzoek wordt aangekeken 
binnen bijvoorbeeld een lectoraat, kenniscentrum of Centre of Expertise (dialoogtools). De drie 
rapportagetools bouwen op in gedetailleerdheid: van een eerste snelle verkenning (tool #1) tot een 
systematisch overzicht (tool #2) en een gedetailleerd overzicht van de verschillende resultaten van het 
onderzoek (tool #3). Ze kunnen ook ieder apart worden gebruikt afhankelijk van de behoefte. De 
dialoogtools zijn toegevoegd omdat we hebben gemerkt dat ze bruikbaar zijn in het voeren van een 
discussie en het creëren van draagvlak. De dialoogtools kunnen dus gebruikt worden in aanloop naar de 
rapportage. Voor de gebruikte terminologie (termen als ‘doorwerking’ en ‘kennisinteracties’) verwijzen we 
naar de onderbouwing in deel 2 van deze notitie. 

 
Rapportagetools: 

1. Tool #1 (Beslisboom doorwerking) gebruik je als een eerste verkenning voor waar je in de rapportage 
(nadrukkelijk) aandacht aan wilt besteden. Hiertoe is er een beslisboom gemaakt die aan de hand van 
een aantal simpele vragen je leidt naar indicatoren die je kan gebruiken.  

2. Tool #2 (Doorwerkingsmatrix) gebruik je als referentie voor een totaaloverzicht waarover je kunt 
rapporteren. Hiertoe is een matrix ontworpen als een systematisch overzicht van wat voor rapporteren 
over praktijkgericht onderzoek aandacht verdient. De matrix wordt leeg aangeboden maar ook gevuld 
met indicatoren, beide varianten worden gepresenteerd. 

3. Tool #3 (Resultatenmatrix) gebruik je om precies in kaart te brengen welke verschillende resultaten het 
onderzoek heeft opgeleverd. Hiertoe wordt een matrix gepresenteerd waarvan ook een ingevuld 
voorbeeld zal worden aangedragen. 
 
Dialoogtools: 

4. Tool #4 (Spinnenweb doorwerking) gebruik je om in bijvoorbeeld een lectoraat of kenniscentrum van 
iedere betrokkene (onderzoeker, docent, ondersteuner, communicatiemedewerker, controller en 
eventueel ook externen) in kaart te brengen hoe men het praktijkgericht onderzoek evalueert. Door de 
verschillende ‘scores’ te vergelijken kan een dialoog gevoerd worden over die verschillen. Deze tool 
heeft de vorm van een korte vragenlijst met een presentatie middels een spinnenweb. 

5. Tool #5 (Kaartspel indicatoren) gebruik je om met onderzoekers te achterhalen wat zij het meest 
relevant vinden om de doorwerking van hun onderzoek aan af te lezen. Deze tool heeft de vorm van 
een kaartspel met instructies. 
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Tool #1: Beslisboom doorwerking 
 

Doel Inzicht verkrijgen in waarover je wilt rapporteren en welke indicatoren daar bij horen 

Vorm Beslisboom 

Wie Iedereen die wil rapporteren over de doorwerking van praktijkgericht onderzoek 

Opdracht  Beantwoord de vragen in de beslisboom 

Opzet In de beslisboom wordt het volgende verstaan onder bepaalde begrippen: 
1) Producten: publicaties, websites, (simulatie)modellen, apps, 

tentoonstellingen, (behandel)protocollen, ontwerpen, software, databases, 
demonstrators, prototypes, blogs/vlogs, tool(kit)s, methodieken, spellen, 
interactieve dashboards, kennisclips, onderwijsproducten, krantenartikelen/ 
opiniestukken, brochures, handboeken/syllabi, etc. 

2) Netwerken: netwerken, commissies, adviesraden, consortia, stuurgroepen, 
denktanks, living labs, fieldlabs, werkplaatsen, CoE's, beroepenveld-
commissies, learning communities, jurylid,  redactieraad (wetenschappelijke) 
publicaties/congressen, rondetafelbijeenkomsten, uitwisselingsprogramma’s, 
EU panels etc. 

3) Kennisinteracties: presentaties, workshops, masterclasses, co-creatie 
sessies, trainingen/ scholing, summer schools, consultancygesprekken, 
interviews, cursussen, paneldeelnames, (gast)colleges, hackatons, 
expertisesessies, seminars, afstudeerlabs/ateliers, extra-curriculaire 
programma’s, social media etc. 

4) Volume: hoeveel er is gedaan aan doorwerking (aantallen, hoeveelheden, 
bedragen, omvang) 

5) Aard: de verschillende soorten onderzoeksresultaten 
6) Kwaliteit: de kwaliteit van de onderzoeksresultaten 
7) Activatie: wie wordt er bereikt met de doorwerking 
8) Relevantie: wordt de doorwerking relevant gevonden door de doelgroepen 
9) Bruikbaarheid: worden resultaten van het onderzoek gebruikt door de 

doelgroepen. 
 
De beslisboom leidt uiteindelijk naar verschillende sets van specifieke indicatoren 
die je kunt gebruiken in de rapportering (zie bijlage 4). 

Materiaal Beslisboom 

Resultaat Snel en gestructureerd overzicht van te gebruiken indicatoren voor rapportering 
over doorwerking van praktijkgericht onderzoek 

Opmerkingen In de beslisboom is slechts 1 pad uitgewerkt, namelijk dat van de beroepspraktijk. 
Voor ‘onderwijs’ en ‘wetenschap’ ziet het beslispad er vooralsnog hetzelfde uit. 
Zoals opgemerkt in de inleiding (1.1) is de differentiatie naar verschillende 
doelgroepen nog niet uitgewerkt. De huidige uitwerking geeft al de complexiteit aan 
want met zo’n uitwerking zouden we in totaal op 54 (3x18) indicatorensets 
uitkomen. De vraag is of dat nog hanteerbaar is. Ook omdat nog meer doelgroepen 
kunnen worden toegevoegd zoals ‘samenleving’ en ‘overheid’. 

Verder lezen 5.2 over de categorieën producten/netwerken/kennisinteracties 
4.3/4.4 over de qualita: volume, aard, kwaliteit, activatie, relevantie en bruikbaarheid 
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Tool #2: Doorwerkingsmatrix 
 

Doel Systematisch rapporteren over de doorwerking van het praktijkgericht onderzoek 

Vorm In te vullen matrix 

Wie Kan door onderzoekers (en samenwerkingspartners) worden ingevuld of iemand kan 
de informatie verzamelen en laten controleren door bijvoorbeeld de lector 

Opdracht  Beschrijf de doorwerking van het praktijkgericht onderzoek aan de hand van de 
dimensies in de matrix 

Opzet De matrix werkt als volgt: 
1. In de kolommen wordt onderscheid gemaakt tussen drie resultaatgebieden van 
doorwerking: 

a) Producten: publicaties, websites, (simulatie)modellen, apps, tentoonstellingen, 
(behandel)protocollen, ontwerpen, software, databases, demonstrators, 
prototypes, blogs/vlogs, tool(kit)s, methodieken, spellen, interactieve 
dashboards, kennisclips, onderwijsproducten, krantenartikelen/ opiniestukken, 
brochures, handboeken/syllabi, etc. 

b) Netwerken: netwerken, commissies, adviesraden, consortia, stuurgroepen, 
denktanks, living labs, fieldlabs, werkplaatsen, CoE's, beroepenveld-
commissies, learning communities, jurylid,  redactieraad (wetenschappelijke) 
publicaties/congressen, rondetafelbijeenkomsten, uitwisselingsprogramma’s, EU 
panels etc. 

c) Kennisinteracties: presentaties, workshops, masterclasses, co-creatie sessies, 
trainingen/ scholing, summer schools, consultancygesprekken, interviews, 
cursussen, paneldeelnames, (gast)colleges, hackatons, expertisesessies, 
seminars, afstudeerlabs/ateliers, extra-curriculaire programma’s, social media 
etc. 

 
2. De rijen zijn zes dimensies of qualita waar je de doorwerking aan kan afmeten: 

a) Volume: hoeveel er is gedaan aan doorwerking (aantallen, hoeveelheden, 
bedragen, omvang) 

b) Aard: de verschillende soorten onderzoeksresultaten 
c) Kwaliteit: de kwaliteit van de onderzoeksresultaten 
d) Activatie: wie wordt er bereikt met de doorwerking 
e) Relevantie: wordt de doorwerking relevant gevonden door de doelgroepen 
f) Bruikbaarheid: worden resultaten van het onderzoek gebruikt door de 

doelgroepen. 
 
De beschrijving van de doorwerking van het praktijkgericht onderzoek aan de hand van 
de matrix kan op 2 manieren geschieden (of een combinatie hiervan): 
1. Een narratief: de matrix wordt dan gebruikt als tool om te bepalen aan welke 
aspecten het narratief met name aandacht wil besteden, die bijvoorbeeld niet goed tot 
uiting komen in bijvoorbeeld kwantitatieve gegevens (Matrix 2a); 
2. Indicatoren: de matrix wordt gebruikt als systematisering van indicatoren om het 
praktijkgericht onderzoek te beschrijven (Matrix 2b). 

Materiaal Matrix 
 

Resultaat Systematisch overzicht van de doorwerking van resultaten van het praktijkgericht 
onderzoek 

Opmerkingen Er wordt een lege matrix gepresenteerd (2a) en een matrix gevuld met indicatoren (2b). 
Een indicator is de maat die aangeeft of je aan de stelregel, het criterium, hebt 
voldaan. Voor praktijkgericht onderzoek is bijvoorbeeld een stelregel dat resultaten 
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bruikbaar moeten zijn voor de praktijk, vervolgens heb je een indicator nodig die 
aantoont dat dit het geval is. Indicatoren zijn dus de bewijslast, op te sporen met het 
ezelsbruggetje: “ik weet dat X is bereikt als ik zie dat …”.  

Verder lezen 5.2 over de categorieën producten/netwerken/kennisinteracties en de afleiding van de 
indicatoren 
4.3/4.4 over de qualita: volume, aard, kwaliteit, activatie, relevantie en bruikbaarheid 
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Doorwerkingsmatrix 2a (leeg) 
 

 Resultaat 
gebieden 

Producten Netwerken & 
Samenwerkings-
verbanden 

Kennisinteracties 

 betreft Tastbare resultaten Deelnames in 
georganiseerde gremia 

Interacties gericht op 
kennisdelen, 
kenniscirculatie en 
kennisverhoging 

 voorbeelden Publicaties, websites, 
(simulatie)modellen, 
apps, tentoonstellingen, 
(behandel)protocollen, 
ontwerpen, software, 
databases, 
demonstrators, 
prototypes, blogs/vlogs, 
tool(kit)s, methodieken, 
spellen, interactieve 
dashboards, kennisclips, 
onderwijsproducten, 
krantenartikelen/ 
opiniestukken, 
brochures, handboeken/ 
syllabi, etc. 

Netwerken, commissies, 
adviesraden, consortia, 
stuurgroepen, 
denktanks, living labs, 
fieldlabs, werkplaatsen, 
CoE's, beroepenveld-
commissies, learning 
communities, jurylid,  
redactieraad 
(wetenschappelijke) 
publicaties/congressen, 
rondetafelbijeenkomsten, 
uitwisselings-
programma’s, EU panels 
etc. 

Presentaties, workshops, 
masterclasses, co-
creatie sessies, 
trainingen/ scholing, 
summer schools, 
consultancygesprekken, 
interviews, cursussen, 
paneldeelnames, 
(gast)colleges, 
hackatons, 
expertisesessies, 
seminars, afstudeerlabs/ 
ateliers, extra-curriculaire 
programma’s, social 
media etc. 

Qualita     

Volume Aantallen, 
hoeveel-
heden, 
bedragen, 
omvang 

    

     

Aard Soort en 
context 
 
 

   

     

Kwaliteit Kwaliteit 
 
 
 

   

     

Activatie Bereik, 
respons, 
verzoeken 
 

   

     

Relevantie Relevantie 
 
 
 

   

     

Bruikbaar-
heid 

Gebruik 
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Doorwerkingsmatrix 2b (indicatoren) 
 

 Resultaat 
gebieden 

Producten Netwerken & 
Samenwerkings-
verbanden 

Kennisinteracties 

 betreft Tastbare resultaten Deelnames in 
georganiseerde gremia 

Interacties gericht op 
kennisdelen, 
kenniscirculatie en 
kennisverhoging 

 voorbeelden Publicaties, websites, 
(simulatie)modellen, apps, 
tentoonstellingen, 
(behandel)protocollen, 
ontwerpen, software, 
databases, demonstrators, 
prototypes, blogs/vlogs, 
tool(kit)s, methodieken, 
spellen, interactieve 
dashboards, kennisclips, 
onderwijsproducten, 
krantenartikelen/ 
opiniestukken, brochures, 
handboeken/ syllabi, etc. 

Netwerken, commissies, 
adviesraden, consortia, 
stuurgroepen, denktanks, 
living labs, fieldlabs, 
werkplaatsen, CoE's, 
beroepenveld-commissies, 
learning communities, 
jurylid,  redactieraad 
(wetenschappelijke) 
publicaties/congressen, 
rondetafelbijeenkomsten, 
uitwisselings-programma’s, 
EU panels etc. 

Presentaties, workshops, 
masterclasses, co-creatie 
sessies, trainingen/ 
scholing, summer schools, 
consultancygesprekken, 
interviews, cursussen, 
paneldeelnames, 
(gast)colleges, hackatons, 
expertisesessies, 
seminars, afstudeerlabs/ 
ateliers, extra-curriculaire 
programma’s, social media 
etc. 

Qualita     

Volume Aantallen, 
hoeveel-
heden, 
bedragen, 
omvang 

• aantal masters 
• aantal (regionale) 

stage onderzoeks-
opdrachten in de 
beroepspraktijk 

• aantal bachelor en 
master onderzoeks-
thesis met regionale 
partners 

• aantal promovendi/ 
post-docs posities 

• aantal publicaties 
• aantal niet-

academische 
producten 

• aantal octrooien/ 
patenten/licenties/ 
royalties 

• omvang kennis-
verhoging 

• aantal strategische 
partners 

• aantal deelnames in 
netwerken 

• aantal 
multidisciplinaire/ 
interdisciplinaire 
samenwerkings-
projecten 

• aantal (tijdelijke) 
dubbelaanstellingen 
van (docent-) 
onderzoekers 
(hogeschool/universite
it; hogeschool/praktijk; 
hogeschool/overheid, 
etc.) 

• aantal 
lidmaatschappen van 
(regionale) 
adviescommissies 

• aantal consultancy/ 
adviesopdrachten/ 
R&D opdrachten van 
de beroepspraktijk/ 
overheid 

• aantal relaties met 
beroepspraktijk/weten-
schap/onderwijs 

• aantal gedeelde 
onderzoeksfaciliteiten/ 
voorzieningen met 
beroepenveld/kennisin
stellingen 

• aantal 
(Incompany)cursussen
, symposia, trainingen/ 
workshops voor 
professionals 

• aantal niet-
academische 
kennisinteracties 

• aantal co-creatie 
sessies 

• aantal expertmeetings 

     

Aard Soort en 
context 
 
 

• soorten publicaties 
(wetenschappelijk, 
vakbladen, met 
regionale partners, 
open access etc.) 

• aard van strategische 
partnerships 

• gezamenlijke visie 
• aard van netwerken 
• rol onderzoekers in 

netwerken 

• bijdrage aan 
leergemeenschappen 

• aard niet-academische 
kennisinteracties 

• leven lang ontwikkelen 
activiteiten 
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• soort bijdrage aan 
curriculumvernieuwing 

• aard niet-academische 
producten 

• aard van 
kennisverhoging 

• aard van 
multidisciplinaire/interd
isciplinaire 
samenwerking 

• rol in (regionale) 
adviescommissies 

• aard van relaties met 
beroepspraktijk/weten
schap/onderwijs 

• quadruple 
(overheid, onderwijs, b
edrijfsleven en maatsc
happelijke organisatie
s, burgers) 
vertegenwoordiging in 
onderzoek 

• aansluiting op 
landelijke agenda's 
(topsectoren, 
missies/KIA's, NWA 
etc.) 

• internationalisering 
van samenwerking 

• mate van agenda-
stellend/leidend 

• trainingen voor een 
breder publiek 

     

Kwaliteit Kwaliteit 
 
 
 

• mate waarin 
onderzoeksvragen 
formele kwaliteit 
hebben (afgebakend, 
precies, functioneel) 

• mate waarin 
onderzoeksonderwerp
en voldoen aan de 
criteria die in de 
gehanteerde 
onderzoekstraditie 
gelden voor het doen 
van onderzoek 

• mate waarin 
onderzoekers integer, 
onafhankelijk en 
onpartijdig zijn 

• mate van 
zorgvuldigheid 
waarmee het 
onderzoek wordt 
uitgevoerd 

• onderzoeksproces is 
professioneel ingericht 

• aanwezigheid 
kwaliteitscylci/hand-
boek kwaliteit 

• gekwalificeerde 
onderzoekers 

• RDM 
• samenhang van 

kennisproducten 

• consultatie 
methodoloog 

• peer review 
• inzet van 

adviesraden/begeleidi
ngscommissies 

• inzet van value-based 
werkwijze 

• sterkte van 
onderzoekscultuur 

• methodische scholing 
onderzoekers 

• inzet van 
coaching/intervisies 

     

Activatie Bereik, 
respons, 
verzoeken 
 

• open access 
publicaties 

• gebruik uiteenlopende 
kanalen voor 
disseminatie 

• tevredenheid 
stakeholders over 
samenwerking 

• beoogd bereik 

• aantal 
bereikte/betrokken 
studenten 

• aantal 
bereikte/betrokken 
docenten 
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• toegankelijkheid 
resultaten 

• zichtbaarheid vergroot 

• aantal optredens in de 
media, bijdragen aan 
publieke debat, 
publiekslezingen 

     

Relevan-
tie 

Relevantie 
 
 
 

• ontvangen prijzen en 
onderscheidingen voor 
bijdrage aan en/of 
innovatie van de 
beroepspraktijk 
(publiek en privaat) 

• aantoonbare bijdrage 
aan maatschappelijke 
vraagstukken 

• toename 
innovatievermogen 
bedrijven 

• internationale 
erkenning 

• citatie-index 

• fondsen verworven 
vanuit (inter)nationale 
subsidieregelingen 

• financiering door 
onderwijs (zoals inzet 
van docenten) 

• aantal start-ups en 
spin-offs 

• tevredenheid 
stakeholders over 
relevantie 

• toekenning 
subsidieaanvragen 
voor valorisatie 

• co-makerschap 
• aantal 

vervolgopdrachten 

• tevredenheid 
studenten 

• verzoeken/gevraagd 
worden (auteur, 
spreker, partner) 

     

Bruik-
baarheid 

Gebruik 
 
 
 

• onderzoeksresultaten 
worden gebruikt in 
bachelor- en 
masteronderwijs 

• inkomsten uit 
octrooien/patenten/lice
nties/royalties 

• (her)gebruik van 
onderzoeksdata 

• aantal studenten met 
een aantekening 
ondernemerschap 

• mate waarin 
onderzoeksresultaten 
transfeerbar zijn naar 
andere contexten dan 
die zijn onderzocht 

• tevredenheid 
stakeholders over 
bruikbaarheid 

• onderzoekend 
vermogen studenten 
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Tool #3: Resultatenmatrix 
 

Doel Systematisch rapporteren over de verschillende resultaten van het praktijkgericht 
onderzoek 

Vorm In te vullen matrix 

Wie Kan door onderzoekers apart worden ingevuld of iemand kan de informatie verzamelen 
en laten controleren door bijvoorbeeld de lector. 

Opdracht  Verzamel allerhande resultaten die uit het onderzoek zijn voortgekomen en vul aan de 
hand daarvan de matrix in. 

Opzet De matrix werkt als volgt: 
1. In de kolommen wordt onderscheid gemaakt tussen drie resultaatgebieden van 
doorwerking: 

a) Producten: publicaties, websites, (simulatie)modellen, apps, tentoonstellingen, 
(behandel)protocollen, ontwerpen, software, databases, demonstrators, 
prototypes, blogs/vlogs, tool(kit)s, methodieken, spellen, interactieve 
dashboards, kennisclips, onderwijsproducten, krantenartikelen/ opiniestukken, 
brochures, handboeken/syllabi, etc. 

b) Netwerken: netwerken, commissies, adviesraden, consortia, stuurgroepen, 
denktanks, living labs, fieldlabs, werkplaatsen, CoE's, beroepenveld-
commissies, learning communities, jurylid,  redactieraad (wetenschappelijke) 
publicaties/congressen, rondetafelbijeenkomsten, uitwisselingsprogramma’s, EU 
panels etc. 

c) Kennisinteracties: presentaties, workshops, masterclasses, co-creatie sessies, 
trainingen/ scholing, summer schools, consultancygesprekken, interviews, 
cursussen, paneldeelnames, (gast)colleges, hackatons, expertisesessies, 
seminars, afstudeerlabs/ateliers, extra-curriculaire programma’s, social media 
etc. 

 
2. Een kolom ‘weging’ geeft de mogelijkheid om te variëren in mate van status/impact. 
Dit is geen exacte maat maar duidelijk is dat een artikel in Nature anders is dan een 
blog op een eigen website. Eventueel kan deze kolom achterwege blijven indien dit tot 
onoplosbare discussies leidt. 
 
3. De rijen geven de verschillende doelgroepen aan: wetenschap, beroepenveld, 
onderwijs en samenleving. 

Materiaal Matrix 

Resultaat Systematisch overzicht van de diversiteit van resultaten van het praktijkgericht 
onderzoek 

Opmerkingen Er wordt een lege matrix gepresenteerd (3a) en een ingevulde matrix (3b) waarin per 
cel in de tabel voorbeelden worden genoemd waaraan gedacht kan worden. 
 
Het kan moeilijk zijn een resultaat eenduidig in te delen, de werkelijkheid houdt zich 
niet altijd aan categorieën: de lancering van een boek (product) met een discussie met 
de auteur (kennisinteractie) bij een netwerkbijeenkomst (netwerk) past op drie plekken 
in de matrix (of 3x). Hoevaak dit echt voorkomt en wat de spelregels worden hoe hier 
mee om te gaan zullen we moeten gaan ondervinden. 
 
Deze matrix is een uitwerking van de dimensie ‘Aard’ zoals deze in tool #2 wordt 
gebruikt. 
 
Deze matrix is een aangepaste versie van de productenmatrix die is gehanteerd door 
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FDMCI in de kritische reflectie van 2018. De originele bron is een matrix ontwikkeld 
door lector Piet Bakker van de Hogeschool Utrecht. 

Verder lezen 5.2 over de categorieën producten/netwerken/kennisinteracties 
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Resultatenmatrix 3a (leeg) 
 

 ‘Weging’ Producten Netwerken Kennisinteracties 

Wetenschap     

    

    

Beroepenveld     

    

    

Onderwijs     

    

    

Samenleving     
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Resultatenmatrix 3b (gevuld met voorbeelden) 
 

 ‘Weging’ Producten Netwerken Kennisinteracties 

Wetenschap  Proefschrift, 
Peer reviewed journal 
article/book chapter 
 

Lid KNAW, internationale 
genootschappen, 
redactie special issue 

Keynote op 
vooraanstaand 
(internationaal) congres 

 Conferentie paper, 
hoogstaande 
simulatie(modellen), 
reviewer van artikelen 

Reviewcommissies 
KIA-commissies 
Europese consortia 

Deelname 
workshop/panel/paper of 
vooraanstaand congres 

 Non-peer reviewed 
journal article/book 
chapter, technical report, 
research blog, open 
source software 

Interne 
promotiecommissie, 
jurylid research award 

Interne presentatie, 
colloquium, workshops 
onderzoeksgroepen 

Beroepenveld  Vakpublicatie bij 
gerenommeerde 
uitgever, spel op de 
markt brengen 

Lid beroepenveld-
vereniging, lid fondsen 

Lezingen/workshops op 
nationale vakdagen 

 Onderzoeksrapport voor 
branche-vereniging, 
blogs op vooraanstaande 
vak websites 

Lid lokale economic 
board, reviewcommissies 
lokale subsidies 

Lokaal praatje voor 
winkeliersvereniging, 
panellid bij vakbeurs 

 Column in vakblad Lid alumninetwerk Interview voor 
vakblad/blog 

Onderwijs  Handboek, 
Ontwerp MA- programma 

Deelname landelijke 
opleidingsoverleg 

Collegereeks 

 Ontwerp Minor, 
Afstudeeropdrachten 

Deelname 
opleidingscommissie 

Begeleiden 
afstudeerders, deelname 
hackatons 

 Syllabus, Kennisclips Bijdrage 
heidag/studiedag 

Gastcollege 

Samenleving  Publieksboek bij 
gerenommeerde 
uitgever, Ready-to-
market product 

Lid van bv. 
patiëntenvereniging, 
deelname landelijke 
projectgroepen 

Optreden op 
toonaangevend publiek 
podium 

 Opiniestuk in 
vooraanstaande krant, 
televisie optreden als 
expert, methoden voor 
burgerparticipatie 

Deelname lokale 
burgerinitiatieven, 
gemeentelijke 
overleggroepen 

Panels, lezingen voor 
breed publiek 

 Blog, Websites Lid van LinkedIn 
netwerken 

Lokaal praatje bij 
wijkbijeenkomst 
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Tool #4: Spinnenweb doorwerking 

 

Doel Dialoog faciliteren over hoe de doorwerking van het onderzoek wordt gezien 

Vorm Workshop 

Wie Iedereen betrokken bij het onderzoek (van een lectoraat/programma/kennis-
centrum/CoE): onderzoekers, externen, communicatie, controller, datasteward et 
cetera 

Opdracht  Geef je mening over 6 aspecten van het onderzoek waar je bij betrokken bent en 
vergelijk dit met scores van anderen. 

Opzet 1) Laat iedere deelnemer de vragenlijst invullen (handig om dit voorafgaand aan 
de workshop te doen zodat de ‘data’ verzameld kan worden en door de 
workshopleider al bekeken kan worden) 

2) Maak hier spinnenwebben van (kan per individu gemaakt worden en/of per 
groep zoals onderzoekers, externen, communicatie; afhankelijk of er genoeg 
deelnemers zijn per groep). Scores van 1 t/m 5 van ‘helemaal mee oneens’ 
tot ‘helemaal mee eens’. 

3) Bespreek de onderlinge verschillen en overeenkomsten. 
4) Ga ook in discussie over de verschillende aspecten: hoe gaan we om met 

kwaliteit in het onderzoek? Hoe zorgen we dat ons onderzoek zo goed en 
veel mogelijk gebruikt worden? Et cetera. 

5) Stel de vraag waar willen/kunnen we nog beter worden? Welke 
verbeteracties gaan we hierover afspreken? 

Materiaal Vragenlijst 
Spinnenweb 

Resultaat Inzicht in hoe er over de doorwerking van het onderzoek wordt gedacht vanuit 
verschillende deelnemers, mogelijk leidend tot verbeteracties. 

Opmerkingen Het aspect van doelgroepen (onderwijs - beroepspraktijk/samenleving - 
wetenschap) kan op de volgende twee manieren worden meegenomen: 
1. Vul 3x de vragenlijst in voor de verschillende doelgroepen: onderwijs, 
beroepspraktijk en wetenschap. 
2. Of voeg een extra stap toe in de discussie over de drie doelgroepen. 
 
De vragen zijn bewust wat onbepaald gelaten zodat er ook discussie ontstaat over 
de vragen zoals ‘wat vind jij veel?’, ‘waar meet jij kwaliteit aan af?’ of ‘wat vinden we 
optimaal?’. Indien er behoefte is zal een meer uitgebreide vragenlijst worden 
ontwikkeld. 
 
Relatie van vragen met spinnenweb: 
Vraag 1: Volume 
Vraag 2: Aard 
Vraag 3: Kwaliteit 
Vraag 4: Activatie 
Vraag 5: Relevantie 
Vraag 6: Bruikbaarheid. 

Verder lezen 4.3/4.4 over de qualita: volume, aard, kwaliteit, activatie, relevantie en bruikbaarheid 
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Vragenlijst doorwerking 
 

1. We produceren veel resultaten 
 0 0 0 0 0 
 helemaal mee 

oneens 
mee oneens mee oneens / 

mee eens 
mee eens helemaal  

mee eens 
  
2. We leveren veel verschillende soorten resultaten op 
 0 0 0 0 0 
 helemaal mee 

oneens 
mee oneens mee oneens / 

mee eens 
mee eens helemaal  

mee eens 
  
3. De kwaliteit van onze onderzoeksprojecten is prima op orde 
 0 0 0 0 0 
 helemaal mee 

oneens 
mee oneens mee oneens / 

mee eens 
mee eens helemaal  

mee eens 
  
4. De resultaten van onze onderzoeksprojecten bereiken iedereen waarvoor het bedoeld is 
 0 0 0 0 0 
 helemaal mee 

oneens 
mee oneens mee oneens / 

mee eens 
mee eens helemaal  

mee eens 
  
5. De resultaten van onze onderzoeksprojecten zijn relevant voor onze doelgroepen 
 0 0 0 0 0 
 helemaal mee 

oneens 
mee oneens mee oneens / 

mee eens 
mee eens helemaal  

mee eens 
  
6. De resultaten van onze onderzoeksprojecten worden optimaal gebruikt door onze doelgroepen 
 0 0 0 0 0 
 helemaal mee 

oneens 
mee oneens mee oneens / 

mee eens 
mee eens helemaal  

mee eens 
  

 
 

Spinnenweb doorwerking (voorbeeld): 
 

 
 

Volume

Aard

Kwaliteit

Activatie

Relevantie

Bruikbaarheid
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Tool #5: Kaartspel indicatoren 

 

Doel Dialoog faciliteren over wat belangrijke indicatoren zijn om relevantie van onderzoek 
aan te tonen 

Vorm Workshop 

Wie Onderzoekers (lectoren, docent-onderzoekers, promovendi) 

Opdracht  Kies indicatoren waarvan jij vindt dat ze het beste de relevantie van jouw onderzoek 
aantonen 

Opzet 1) Maak groepjes van ongeveer 5 deelnemers 
2) Verdeel de spelkaarten blind over de deelnemers in ieder groepje 
3) Iedere deelnemer selecteert 2 indicatoren uit de ontvangen kaarten, 

indicatoren die hij/zij het meest van toepassing vindt. Geef de overige kaarten 
blind door aan de persoon die links van je zit 

4) Kies uit de doorgegeven kaarten nog 1 indicator die je van toepassing vindt 
5) Leg de 3 gekozen kaarten (2 uit stap 3, 1 uit stap 4) voor je op tafel 
6) Bespreek onderling de overwegingen en keuzes 
7) Selecteer als groep uiteindelijk  maximaal 10 indicatoren, denk daarbij aan 

onder andere: 1) komt de eigenheid van het HBO onderzoek goed tot zijn 
recht? 2) komen de verschillende aspecten van het HBO onderzoek goed naar 
voren? 3) Komt de discipline/thematiek van het onderzoek tot zijn recht? 

8) Gebruik als groep eventueel 2 ‘wildcards’: indicatoren die je misschien niet 
hebt voorbij zien komen op de kaartjes maar die je belangrijk genoeg vindt om 
toe te voegen. (Of voeg zelf 2 nieuwe indicatoren toe door de ‘lege’ kaartjes te 
gebruiken) 

9) Verken of de gekozen indicatoren zich laten groeperen in bepaalde 
categorieën. 

Materiaal Kaartspel van 50 indicatoren per groepje (beschikbaar via O&O en Harry van Vliet) 

Resultaat Selectie van indicatoren al dan niet gegroepeerd in bepaalde categorieën 

Opmerkingen Het aspect van doelgroepen (onderwijs - beroepspraktijk/samenleving - wetenschap) 
kan op de volgende twee manieren worden meegenomen: 
1. Speel het spel 3x, met als opdracht: Kies indicatoren waarvan jij vindt dat ze het 
beste de relevantie van het onderzoek voor het onderwijs/beroepspraktijk/ 
wetenschap, of nog andere doelgroepen, aantonen. 
2. Of voeg een 10de stap toe aan de opzet met de vraag of de verschillende 
doelgroepen met de gekozen indicatoren voldoende gerepresenteerd zijn. 

Verder lezen Hoofdstuk 5 over indicatoren 
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Enkele voorbeelden van kaartjes in het kaartspel 
 

 
 
 
  



Rapporteren over doorwerking Praktijkgericht Onderzoek 
Werkgroep Impact – versie 1.0 
© 2020 Copyright Hogeschool Amsterdam 23 van 73 

  

 

 
 
 
 
 
 

Onderbouwing 
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2. Waarom deze tools? 
 
De aanleiding om de gepresenteerde tools te ontwikkelen is gelegen in vier samenhangende 

constateringen. 
 
Ten eerste is te constateren dat het huidige impactmodel van de Hogeschool van Amsterdam geënt is 

op een zogenaamd logisch model (zie 4.1). In de kern gaat een dergelijk model uit van een keten van 
opeenvolgende fases, lopend van input, oftewel middelen (mensen, geld, tijd, faciliteiten et cetera), naar 
activiteiten en resultaten. Die resultaten worden onderverdeeld in output, outcome en impact, veelal 
getypeerd langs een tijdsdimensie: korte termijn, middellange termijn respectievelijk lange termijn. Het 
grootste probleem met dit model voor het praktijkgericht onderzoek is de suggestie dat kennisoverdracht 
pas ná de activiteiten plaatsvindt. Door de samenwerking met de praktijk in het praktijkgericht onderzoek is 
er echter al sprake van kennisoverdracht (en ook kennisontwikkeling) tijdens de onderzoeksactiviteiten en 
zelfs al in de voorbereiding van het onderzoek bij de zogenaamde ‘vraagarticulatie’. Er is een nieuw model 
nodig waarin dit expliciet wordt verdisconteerd.  

 
Ten tweede lijkt het huidige BKO (2016-2022) voor standaard 4 (impact van het onderzoek) impliciet 

het lineaire model te volgen door te spreken over input, producten (output/outcome?) en gebruik/erkenning 
(impact?) en daarmee ‘erft’ het de problemen van het lineaire model. Belangrijker nog is te constateren dat 
het BKO wel een beoordelingskader heeft maar geen expliciet ‘doorwerkingskader’, dat wil zeggen het 
heeft geen onderbouwd raamwerk over wat doorwerking van praktijkgericht onderzoek is. De 
gepresenteerde indicatoren stralen dan ook enige willekeur uit. Een dergelijk raamwerk is nodig om tot een 
gewogen selectie te komen van indicatoren en ook duiding te geven aan de waarden van de indicatoren. 
Dit gemis van een doorwerkingskader uit zich in een aantal zwaktes in de huidige BKO. Zo wordt er 
bijvoorbeeld gesproken over drie ‘domeinen’: beroepspraktijk en samenleving, onderwijs en 
professionalisering, en kennisontwikkeling. Dit zijn niet dezelfde ‘grootheden’. De eerste twee gaan over op 
wie de impact gericht is, de derde is een typering van de impact. Dit kunnen we eerder beschouwen als 
twee aparte dimensies waarmee bijvoorbeeld een matrix kan worden gemaakt van gerichtheid van impact 
(beroepspraktijk, onderwijs, wetenschap) en de intentie van de impact (kennisontwikkeling, kennisdeling, 
kennisimplementatie etc.). Een ander punt is dat voor de input en de producten uniforme indicatoren 
worden aangedragen. Echter voor de impact (gebruik/erkenning) wordt dit overgelaten aan de 
hogescholen, als het er maar minimaal zes (!) zijn. Dit lijkt een gebaar naar de hogescholen om zelf de 
eigenheid van het praktijkgericht onderzoek (missie, strategie, profiel) in te vullen, maar legt tegelijkertijd 
een zwakte bloot dat ‘men’ het wat dit betreft ook niet precies weet. Ook Coombs (2019) signaleert diverse 
zwaktes in de BKO voor het meten van impact zoals de kwantitatieve indicatoren die zonder context weinig 
zeggen. Eenzelfde geluid klinkt door in een oproep te “werken aan een systeem voor impactmeting” (p. 9)1 
met als stip op de horizon: “Hogescholen zijn in staat om structureel de impact van hun onderzoek 
kwalitatief en kwantitatief te duiden” (ibid., p. 4). 

 
Ten derde is de worsteling met het rapporteren over impact concreet terug te vinden in de kritische 

reflecties van de kenniscentra uit 2018: “Met de HvA-breed vastgestelde indicatoren kon het 
Kenniscentrum de impact op de praktijk onvoldoende zichtbaar maken.” (p. 27)2; en: “AKMI breed is het 
tijd voor een gedeelde visie en strategie op onderzoeksdoelen en indicatoren” (p. 11)3; “De 
onderzoeksaanvraag voor SPRONG heeft beide kenniscentra gedwongen om na te denken over 
indicatoren die wat meer vertellen over de maatschappelijke impact”.4 In de evaluaties van de 
visitatiecommissie klinkt dit geluid ook door, zoals “bijdragen [aan het maatschappelijk debat] worden nog 
onvoldoende gemonitord en zichtbaar gemaakt.” (p.9)5; en ook: “Voor de praktische relevantie, waaronder 

 
1 Ministerie van OCW, Regieorgaan SIA, Vereninging Hogescholen (2019). 
2 Hogeschool van Amsterdam (2018a). Kritische reflectie Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding. 
3 Hogeschool van Amsterdam (2018b). Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie. Kritische 
zelfreflectie. 
4 Hogeschool van Amsterdam (2018c). Kritische reflectie Urban Vitality. 
5 Verbree (2018a). 
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de bijdrage van het onderzoek aan de stad, is het van belang dat dit inzichtelijk wordt gemaakt. (…) 
Concrete criteria om dit te meten ontbreken nog.” (p. 7)6. De visitatiecommissie heeft dan ook een duidelijk 
advies: “Voor de monitoring van de resultaten en impact wil de commissie als advies meegeven om eigen 
kpi’s op te stellen die zicht geven op de impact voor het werkveld” (p. 12)7. In feite klinkt hier nogmaals het 
advies door van de commissie Meurs uit 2015 om indicatoren voor praktijkgericht onderzoek te formuleren, 
passend bij de aard van de faculteit. 

 
Een vierde constatering wordt ook al deels aangestipt in de kritische reflecties, namelijk het belang van 

de diversiteit van producten. Illustratief is bijvoorbeeld: “Een algemene bevinding in het proces van deze 
kritische reflectie is dat het lastig is een goed beeld te bieden van de enorme diversiteit en rijkdom aan 
output” (p. 13)8. Ook het volgende citaat illustreert dit: “Bovendien waren de oude KPI’s geformuleerd op 
traditionele output - zoals aantallen publicaties en presentaties - die geen recht meer doen aan de 
diversiteit van kennisproducten die binnen de meer complex ingerichte speerpunten ontstaan” (p. 4)9. Dit 
refereert aan het eigene van het praktijkgericht onderzoek, oftewel ‘het unieke karakter’10 van het 
praktijkgericht onderzoek en het hebben van ‘eigen merites’.11 Hiermee wordt dan niet alleen gerefereerd 
aan de diversiteit aan producten en de al eerder aangehaalde doorwerking tijdens het gehele proces, maar 
gaat het ook over de samenwerking in netwerken met de praktijk, het werken in kort-cyclische trajecten, 
multidisciplinariteit en de rol van het onderzoek in maatschappelijke vraagstukken en regionale 
ecosystemen.12 Dit is nog onvoldoende neergeslagen in allerhande evaluatie(protocollen) voor het 
praktijkgericht onderzoek en zeker niet consequent en consistent doorgevoerd. Zo heeft de 
visitatiecommissie in 2018 in haar reflectie een preoccupatie met publicaties13, en in het huidige BKO komt 
bijvoorbeeld het woord netwerk maar enkele keren voor en in het kader van impact alleen als voorbeeld 
van een indicator voor gebruik (‘participatie in netwerken’)14. 

 
Vanuit deze constateringen kan geconcludeerd worden dat er voor de rapportering over impact van 

praktijkgericht onderzoek behoefte is aan een kader en bijbehorende criteria en indicatoren die meer recht 
doen aan (de eigenheid van) het onderzoek aan de hogescholen. In de volgende hoofdstukken zal hier 
een eerste voorzet voor worden gedaan. 

 
 

  

 
6 Verbree (2018b). 
7 Verbree (2018c). 
8 Hogeschool van Amsterdam (2018b). 
9 Hogeschool van Amsterdam (2018f). Kritische Reflectie Rapport Kenniscentrum Carem. Faculteit Business en Economie 
2015-2017. 
10 Vereniging Hogescholen (2017). Advies werkgroep Kwaliteit van Praktijkgericht Onderzoek en het Lectoraat. 
(Commissie Pijlman). 
11 Ministerie van OCW, Regieorgaan SIA, Vereninging Hogescholen (2019). 
12 Onder andere: WRR (2013), Ministerie van OCW (2014), Vereniging Hogescholen (2017) en Vereniging Hogescholen 
(2019). 
13 Hogeschool van Amsterdam (2018g). HvA-Brede Evaluatie. Bij de paragraaf kennisontwikkeling (p. 17) wordt alleen de 
discussie gevoerd over wetenschappelijke en professionele publicaties. Andere ‘producten’ worden niet genoemd. Alleen 
in het kader van disseminatie wordt een diversiteit van kanalen en vormen genoemd, overigens opgehaald bij de 
hogeschool zelf. 
14 Vergelijk dit bijvoorbeeld met de aandacht voor netwerken in de publicaties van Katapult over de Centres of Expertise 
(onder andere de Poot, 2019). 



Rapporteren over doorwerking Praktijkgericht Onderzoek 
Werkgroep Impact – versie 1.0 
© 2020 Copyright Hogeschool Amsterdam 26 van 73 

  

3. Hoe is de ontwikkeling van de tools aangepakt? 
 
3.1 Activiteiten 
Om te komen tot een voorstel voor een nieuw doorwerkingskader en bijbehorende indicatoren voor het 

rapporteren over praktijkgericht onderzoek zijn de volgende activiteiten ondernomen: werksessies, een 
literatuurstudie en een pilot. 

 
Voor de opdracht vanuit de HvA onderzoeksraad om een rapportagekader te ontwikkelen voor impact 

van onderzoek, is in september 2019 een kleine werkgroep ingericht bestaande uit drie lectoren (Harry van 
Vliet, Ingrid Wakkee en Ruben Fukkink) en twee medewerkers van O&O (Rosa Teepe en Dymph van 
Outersterp). In deze werkgroep is de opzet, inhoud en voortgang van de opdracht besproken en bewaakt. 
Tevens is vanuit deze werkgroep gerapporteerd aan, en feedback opgehaald bij, de onderzoeksraad van 
de HvA en het (interne) netwerk onderzoekskwaliteit waarin alle kenniscentra vertegenwoordigd zijn. Een 
belangrijke milestone was de sessie gehouden tijdens de lectorenbijeenkomst van 21 november 2019. Aan 
deze sessie namen tientallen lectoren deel. In de sessie werd niet alleen de aanleiding geschetst en het 
referentiemodel gepresenteerd (zie hieronder), maar werd ook al een eerste set van indicatoren gebruikt in 
een interactieve werksessie over hoe de relevantie van het praktijkgericht onderzoek inzichtelijk kan 
worden gemaakt.15 Resultaten van de sessie hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de hier 
gepresenteerde voorstellen.16 Tot slot is nog het landelijke project ‘Nationaal Platform Praktijkgericht 
Onderzoek’ te noemen. Dit project, met de HvA als penvoerder en Surf als uitvoerder, is een initiatief van 
een twaalftal hogescholen om de zichtbaarheid, vindbaarheid en beschikbaarheid van praktijkgericht 
onderzoek te verbeteren. In dit project zijn diverse werkbezoeken afgelegd, werksessies gehouden, en 
interviews gedaan met (docent)onderzoekers en lectoren aan hogescholen. Daarbij is veel inzicht vergaard 
in hoe hogescholen proberen hun praktijkgericht onderzoek zichtbaar te maken en doorwerking te 
organiseren.17 Harry van Vliet heeft als lid van de werkgroep actief in dit traject geparticipeerd. 

 
Er is een beperkte literatuurstudie uitgevoerd, de materie is complex en omvangrijk. Er is dankbaar 

gebruik van het werk van Sarah Coombs (promovenda Saxion hogescholen), die zich in haar 
promotietraject met dezelfde problematiek bezighoudt.18 Voor de meer beleidsmatige invalshoek op de 
problematiek is gebruik gemaakt van het voorwerk dat is gedaan in het kader van de lectoraatsaanvraag 
‘Lectoraat doorwerking praktijkgericht onderzoek’.19 Voor de inventarisatie van indicatoren is een tiental 
bronnen geselecteerd waarin expliciet indicatoren worden genoemd. Hierbij is gestreefd naar een 
diversiteit van de bronnen zoals beleidsstukken en (internationale) wetenschappelijke studies, waarbij niet 
uitsluitend naar indicatoren voor onderzoek aan hogescholen is gekeken, hoewel die natuurlijk niet 
ontbreken. Daarnaast zijn de kritische zelfreflecties van de kenniscentra uit 2018 en de bijbehorende 
commentaren van de Commissie Schreiber gebruikt om te kijken hoe de dialoog over impact is gevoerd en 
welke indicatoren daarin een rol hebben gespeeld. 

 
In samenwerking met Ronald Mooijer van IXA is een voorstel geformuleerd voor een interne pilot 

gericht op het inzicht verkrijgen in het gebruik van onderzoeksresultaten (zie bijlage 2). Door een 
combinatie van interviews met projectmanagers/lectoren en analyse van onderzoeksplannen van grote 
onderzoeksprojecten, is achterhaald hoe op het gebruik van onderzoeksresultaten is gestuurd. Dit voorstel 
is door de werkgroep in februari 2020 goedgekeurd. In maart 2020 zijn er drie interviewsessies met 
programmamanagers/lectoren gehouden die interessante inzichten opleverden. In verband met de corona-
crisis werd het praktisch lastig nog meer interviewsessies te houden in de geplande periode (maart/april 
2020). 

 
 

 
15 Van Vliet et al. (2019). Lectorenbijeenkomst 21 november 2019. 
16 Zie bijlage 1 voor een verslag van deze sessie. 
17 Woertman & Meurs (2020). Blauwdruk Nationaal Platform Praktijkgericht Onderzoek. 
18 Coombs (2019). 
19 van Vliet (2020). Aanvraag Lectoraat Doorwerking Praktijkgericht Onderzoek. 
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3.2 Referentiemodel 
Om de opdracht en de bijbehorende activiteiten enigszins te structureren is gestart met het opstellen 

van een basaal referentiemodel (Figuur 2). De gedachtegang achter dit referentiemodel is als volgt. De 
vraag naar indicatoren voor het praktijkgericht onderzoek is verbonden met twee andere vraagstukken: 
een ‘bovenliggende’ vraag is hoe er tegen praktijkgericht onderzoek wordt aangekeken. Het uitgangspunt 
bij dit model is dat de keuze voor indicatoren moet worden gestuurd vanuit een samenhangend perspectief 
op het object van evaluatie, in dit geval praktijkgericht onderzoek. Dit perspectief, of raamwerk, zorgt er 
ook voor dat de gevonden waarden van de indicatoren in samenhang geduid kunnen worden. Omgekeerd 
geven de indicatoren relevant inzicht in hoe het gesteld is met het praktijkgericht onderzoek. Een dergelijk 
raamwerk voorkomt willekeur in de indicatoren en zorgt voor relevante dataverzameling in de keuze van 
de indicatoren en voorkomt het data verzamelen om het data verzamelen. Bovendien maakt een (gedeeld) 
raamwerk de communicatie over resultaten makkelijker en maakt het ook onderlinge vergelijkingen 
mogelijk. De relatie tussen het raamwerk en de indicatoren is vooral conceptueel van aard: welke aspecten 
van praktijkgericht onderzoek vinden we relevant om inzicht te geven in hoe het praktijkgericht onderzoek 
ervoor staat? 

 
Figuur 2: Referentiemodel 

 

 
 

 
Een ‘onderliggende’ vraag is welke data en databronnen gebruikt kunnen worden om de indicatoren te 

‘vullen’. In sommige gevallen is de data reeds voorhanden, in andere gevallen zal nieuwe data moeten 
worden vergaard. Daarbij gaat de vraag spelen over de verhouding tussen de te plegen inspanning 
hiervoor en de opbrengst, in dit geval inzicht in de status van het praktijkgericht onderzoek. Sommige 
indicatoren kunnen gebaseerd worden met een enkele databron (bijvoorbeeld aantal fte’s aan 
onderzoekers uit een personeelssysteem), hoewel zich daar ongetwijfeld definitieproblemen zullen 
voordoen (wat tellen we?); andere indicatoren zullen een aggregatie zijn van verschillende databronnen, 
vraag is dan hoe die aggregatie wordt gerealiseerd, ook in de zin van ‘weging’ van de verschillende 
bronnen. Sommige indicatoren zullen een duidelijk kwantitatief karakter hebben terwijl andere veel meer 
kwalitatief zullen zijn, met ook hier de vraag wat het beste en/of meeste inzicht geeft in het praktijkgericht 
onderzoek. De relatie tussen de indicatoren en de data is vooral praktisch van aard: welke databronnen 
zijn er of moeten worden ontgonnen voor vulling van de indicatoren en hoe efficiënt kan dit worden 
opgezet? Het referentiemodel bestaat aldus uit drie lagen die onderling verbonden zijn.  

 
In het volgende hoofdstuk wordt allereerst het raamwerk uitgewerkt. In het hoofdstuk daarna zal een 

systematische set van indicatoren worden gepresenteerd op basis van een reflectie op de huidige 
indicatoren en in relatie tot het ontwikkelde raamwerk in het eerdere hoofdstuk. De data-‘laag’ wordt niet 
behandeld in deze notitie, enerzijds omdat daar simpelweg geen tijd voor is geweest, anderzijds omdat het 
belangrijk is allereerst draagvlak te creëren voor de bovenste twee (conceptuele) lagen alvorens naar de 
uitvoerende praktijk over te stappen van het data verzamelen. 
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4. Op welk onderliggend model zijn de tools gebaseerd? 
 
4.1 Logisch modellen 
Het huidige impactmodel van de Hogeschool van Amsterdam voor onderzoeksevaluatie is geënt op 

een zogenaamd logisch model. Een logisch model heeft tot doel een inzichtelijke roadmap te bieden hoe 
tot bepaalde resultaten te komen. Die roadmap bestaat uit een beschrijving van een causale keten van 
activiteiten en de verwachte opbrengsten. Zo’n beschrijving kan een narratief zijn maar ook een grafische 
weergave. De meest simpele grafische vorm van een logisch model is een keten van input - activiteiten - 
output - outcome - impact (zie Figuur 3). In deze keten is een onderscheid te maken tussen geplande 
inspanningen (input en activiteiten) en verwachte resultaten (output, outcome en impact). Hier kunnen ook 
verschillende vormen van evaluatie aan gekoppeld worden, zoals procesevaluatie van de activiteiten, 
outputevaluatie van de opgeleverde deliverables en impactevaluatie van de bereikte impact. Een 
belangrijke bijdrage van logische modellen is de aandacht voor uitkomsten en doorwerking van 
programma’s, in plaats van programma’s alleen af te meten aan input (hoeveelheid budget) en activiteiten 
(verrichte inspanning). Doordat logische modellen input, activiteiten en uitkomsten in een onderlinge relatie 
zetten (‘raamwerk’) kunnen op basis daarvan relevante indicatoren worden geformuleerd voor 
monitoring.20  

Figuur 3: Simpel logisch model 
 
 

 
 
Het logische model in figuur 3 is de meest simpele vorm. Er zijn vele varianten en uitwerkingen 

voorhanden voor verschillende domeinen (zorg, milieu, onderwijs, sociale innovatie, et cetera). Deze 
varianten onderscheiden zich in:  
1. Gedetailleerdheid: een meer precieze invulling in het model van input (mensen, middelen, faciliteiten 

etc.), verschillende activiteiten en verschillende opbrengsten levert al snel een meer gedetailleerde 
keten op, zeker als er vele afhankelijkheden zijn (zie figuur 4).21 Een voorbeeld hiervan is ook 
intervention mapping dat ontwikkeld is voor het modelleren van interventies in het kader van gezond 
leven promotieprogramma’s.22 

2. Startpunt: bij intervention mapping ligt het startpunt voor het logische model bij een uitgebreide analyse 
van de probleemsituatie inclusief context, stakeholders en onderliggende aannames van het model. Zo 
ontstaat een uitgebreid netwerk van afhankelijkheden op basis waarvan interventies gepland worden 
die toewerken naar een vooraf geformuleerd doel, en waardoor dus impact herleid kan worden tot 
specifieke (analyse)stappen c.q. interventies (zogenaamde ‘outcome pathways’).23 Een dergelijke 
theoretische analyse van oorzaken en gevolgen is ook het uitgangspunt voor de methodologie van 
Theory of Change (ToC) waarbij het niet alleen gaat om de effectiviteit van een programma maar ook 
om inzicht te vergaren welke interventies bijdragen aan die effectiviteit.24 Een ander voorbeeld is de 

 
20 Zie onder andere McCawley (2001) en Kellogg (2004). 
21 Zie Rogers (2014) voor enkele voorbeelden. 
22 Zie Bartholomew Eldridge et al. (2016). 
23 Deze aanpak wordt expliciet voorgesteld in de HvA-brede evaluatie van het onderzoek door de commissie Schreiber 
(Hogeschool van Amsterdam (2018g): “Dit [impact zichtbaar maken] kan bijvoorbeeld via zogenaamde impact pathways 
waarin wordt beschreven hoe resultaten van een onderzoeksproject (zowel output, bijvoorbeeld publicaties of prototypes 
als onderzoeksactiviteiten, bijvoorbeeld interventies) doorwerken naar veranderingen van gedrag of activiteiten van de 
stakeholders en of dit ook heeft geleid tot sociale, culturele, milieutechnische of economische impact.” (p. 16). 
24 Rogers (2014) en ook: www.theoryofchange.org. 
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methode van Result-Based Accountability (RBA) die is ontwikkeld om vooral sociaal-maatschappelijke 
vraagstukken (laaggeletterdheid, veiligheid in een wijk, armoede) aan te pakken en begint vanuit een 
analyse van de situatie met alle betrokkenen gericht op het formuleren van welke ontwikkeling men wil 
verandering (‘bending the curve’). Vandaaruit wordt toegewerkt naar welke activiteiten nodig zijn.25 

3. Scope: logische modellen zijn er voor zowel kleinschalige projecten als voor grote maatschappelijke 
vraagstukken. De meest simpele vorm van een logisch model volstaat voor kleinschalige 
projectmonitoring, ook omdat sommige processen op deze manier werken, dat wil zeggen erg gericht 
zijn op het uitvoeren van activiteiten, zogenaamde ‘activities approach models’26 (bijvoorbeeld het 
uitrollen van een nieuwe update van Windows binnen een organisatie). Indien de problematiek 
ingewikkelder wordt (multidisciplinair, multicausaal, multistakeholder) krijgen logische modellen vaak 
een andere invulling: of men richt zich meer op de planning van de uitkomsten, zogenaamde ‘outcome 
approach models’ (zoals bijvoorbeeld de politieke duurzaamheidsagenda met streefwaarden voor de 
komende jaren) of men richt zich op een uitgebreide (theoretische) analyse van de probleemsituatie 
(zie punt 2). 
 

Figuur 4: Complex logisch model 
 

 
 

Met deze grote diversiteit aan logische modellen dient rekening te worden gehouden bij het formuleren 
van kritiek. Een voor de hand liggend kritiekpunt is bijvoorbeeld het lineaire karakter van een logisch 
model. Die indruk geven logische modellen inderdaad door hun grafische weergave, ook complexe 
logische modellen lees je als het ware lineair van links naar rechts. Dit lijkt in contrast te staan met de 
typering van praktijkgericht onderzoek als kort cyclisch27, als een circulair model van kennisontwikkeling28, 
en de nadruk die er vanaf het begin van het praktijkgericht onderzoek gelegd is op kenniscirculatie.29 
Echter de schijnbare lineariteit van logische modellen is eerder een tekortkoming in de presentatie dan een 
principieel probleem. Bartholomew Eldridge et al. (2016) benadrukken het iteratieve karakter van 
intervention mapping; Rogers (2014) benadrukt het constant evalueren en hercalibreren van de aannames 
in het model; en McCawley (2001) benadrukt het modelkarakter van logische modellen die niet de 
werkelijkheid weergeven maar een versimpeling die beter communiceerbaar is.  

 
25 Zie Friedman (2005); Van Vliet (2015). 
26 Kellogg (2004). 
27 WRR (2013). 
28 Smeulders, A. (2019). De HvA van waarde. 
29 Van Vliet (2002); Van Vliet & Horvath (2004). 
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Twee aspecten die logische modellen minder goed adresseren zijn de volgende. Ten eerste is er 

binnen logische modellen wel aandacht voor stakeholders en het in gezamenlijkheid formuleren van een 
bepaalde problematiek en de beoogde interventies maar dit wordt niet gekenmerkt als een ‘resultaat’. 
Dergelijke activiteiten zijn alleen randvoorwaardelijk om tot resultaten te komen en daarmee hebben 
logische modellen de (impliciete) suggestie dat kennisoverdracht pas na de activiteiten plaatsvindt, dus 
vanaf de ‘output’-fase. Door de samenwerking met de praktijk in het praktijkgericht onderzoek is er echter 
al sprake van kennisoverdracht en kennisontwikkeling tijdens onderzoeksactiviteiten en zelfs al in de 
voorbereiding van het onderzoek bij de zogenaamde ‘vraagarticulatie’. Er is een model nodig waarin dit 
expliciet wordt verdisconteerd, logische modellen doen dat niet of onvoldoende. 

 
Ten tweede is de interpretatie van de verschillende type resultaten, gevat in de termen output - 

outcome - impact, niet eenduidig gedefinieerd. In de literatuur zijn minimaal vier soorten typeringen aan te 
treffen (zie Tabel 1). Deze typeringen baseren zich op: óf een tijdsdimensie (korte termijn, middellange 
termijn, lange termijn); óf op bereik (directe projectdeelnemers, netwerk van de deelnemende partijen, 
iedereen of in ieder geval iedereen binnen het toepassingsdomein); óf op het object van verandering 
(individu, organisatie, systeem), óf op het soort effect dat wordt bewerkstelligd (oplevering 
projectdeliverables, kennistoename van deelnemers, gedragsverandering bij deelnemers). Omdat de 
typeringen elkaar niet uitsluiten komen ook allerlei combinaties voor zoals: impact betreft 
systeemveranderingen in een tijdspanne van 7 à 10 jaar. Deze constatering van meerdere typeringen van 
de begrippen voedt de behoefte aan een meer eenduidige begripsbepaling (zie verder paragraaf 4.2). 

 
Tabel 1: Verschillende interpretaties van output - outcome – impact 

 

 Output Outcome Impact 

Tijd Korte termijn Middellange termijn Lange termijn 

Bereik Projectdeelnemers Netwerk Iedereen in domein 

Object Persoon Organisatie Systeem 

Product Deliverables Kennistoename Gedragsverandering 
 
 
4.1.1 Het HvA Impactmodel 
De Hogeschool van Amsterdam gebruikt voor de monitoring, evaluatie en rapportering over het 

praktijkgericht onderzoek een logisch model, in combinatie met de standaarden van de huidige BKO (zie 
figuur 5).30 

 
Figuur 5: Impactmodel Hogeschool van Amsterdam 

 

 
 

 
30 Hogeschool van Amsterdam (2017); van Vliet et al. (2019) 
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Over dit impactmodel zijn, in het licht van de voorafgaande discussie, de volgende vijf opmerkingen te 
maken. 
1. Als basis is de meest simpele vorm van een logisch model genomen (Figuur 2), waarvan we hebben 

geconcludeerd dat die volstaat voor kleinschalige projectmonitoring met een gerichtheid op het 
uitvoeren van activiteiten (‘activities approach’). Dat is echter eerder uitzondering dan regel binnen het 
praktijkgericht onderzoek. De verbondenheid met de praktijk en de sturing op bijdrage aan 
maatschappelijke uitdagingen maken van praktijkgericht onderzoek meer dan de uitrol van een 
software update. Eerder lijkt praktijkgericht onderzoek aan te sluiten bij logische modellen met een 
theoriegedreven of in ieder geval analysegedreven aanpak waarin met betrokkenen een analyse wordt 
opgesteld, activiteiten c.q. interventies gepland en de effectiviteit daarvan onderzocht. Dat vergt een 
veel gedetailleerder logisch model (zie 4.1). 

2. Opvallend is de afwezigheid van de fase van ‘activiteiten’ in het impactmodel. Activiteiten zijn een 
essentieel onderdeel in logisch modellen, zeker indien zogenaamde ‘outcome pathways’ (of ‘impact 
pathways’) worden gebruikt voor de analyse naar de effectiviteit van bepaalde interventies. Logische 
modellen zijn ook in principe bedoeld voor monitoring en evaluatie van onderzoeksprogramma’s en 
niet als model voor verantwoording van onderzoeksorganisaties zoals een kenniscentrum.31 Dat kan 
eventueel wel, maar vergt een aanvullende inspanning. Zo komen Joly et al. (2015) met een aanpak 
(ASIPRA), gegrond in logische modellen, waarin over meerdere cases (lees: onderzoeksprojecten) 
een systematische analyse wordt uitgevoerd en resultaten worden geaggregeerd tot 
organisatieniveau. Een bijzonder intensief en complex proces dat ook voorwaarden stelt aan de 
casussen, zoals dat ze op hetzelfde onderzoeksterrein liggen (bijvoorbeeld landbouw) en een zekere 
standaardisering kennen van de onderzoeksmethodologie. Vooral dit laatste lijkt voor het 
praktijkgericht onderzoek een lastige voorwaarde.32 In ieder geval is de fase van activiteiten uit een 
logisch model wegsnijden een chirurgische operatie die het overlijden van de patiënt betekent. 

3. Bij de fase van impact worden verschillende indicatoren genoemd zoals prijzen en 
studentenparticipatie (Figuur 5). Ondanks de meerduidige interpretatie van het begrip impact zoals 
gehanteerd binnen logische modellen (Tabel 1) voldoet eigenlijk geen van de genoemde indicatoren 
hieraan: er klinkt nergens in de criteria bijvoorbeeld een expliciete systeemverandering door of een 
lange termijn ontwikkeling. Misschien is studentenparticipatie te zien als een soort indicator van 
gedragsverandering, of media-uiting als een soort indicator van bereik, maar erg krachtig is het niet. 

4. De BKO (standaard 4) komt ook terug in het model, zoals de drie ‘domeinen’: beroepspraktijk en 
samenleving, onderwijs en professionalisering, en kennisontwikkeling.33 We hebben al geconstateerd 
dat dit niet dezelfde ‘grootheden’ zijn (zie hoofdstuk 2). De eerste twee gaan over op wie de impact 
gericht is, de derde is een typering van de impact. Ook als we het ‘domein’ van kennisontwikkeling 
lezen als het wetenschapsdomein, blijft het verwarrend om twee verschillende dimensies (gerichtheid 
en typering impact) in een en dezelfde driedeling te vangen.  

5. Over de specifiek genoemde ‘indicatoren’ in het HvA impactmodel komen we nog te spreken (zie 
volgende hoofdstuk), wel valt meteen de preoccupatie op in het model met publicaties bij de ‘output’. 
De diversiteit aan producten vanuit het praktijkgericht onderzoek wordt daarmee weinig zichtbaar. Iets 
waar diverse kenniscentra in hun kritische reflecties gewaag van maken (zie hoofdstuk 2). De 
opmerking die hier ook al gemaakt kan worden is dat de genoemde ‘indicatoren niet allemaal van 
dezelfde ‘aard’ zijn. Een terugkerend probleem in de discussie over (onderzoeks)evaluatie is dat er in 
sommige gevallen geen verschil wordt gemaakt tussen een criterium en een indicator. Een criterium is 
een stelregel waar je aan moet voldoen, een indicator is de maat die aangeeft of je aan de stelregel, 
het criterium, hebt voldaan. Zo geldt bijvoorbeeld voor olympische deelname van sporters de stelregel 
dat op niveau moet worden gepresteerd, vervolgens is de olympisch limiet de indicator waar dit aan 
wordt afgemeten (zo hoog gesprongen, zo hard gelopen et cetera). Voor praktijkgericht onderzoek is 
bijvoorbeeld een stelregel dat resultaten bruikbaar moeten zijn voor de praktijk, vervolgens heb je een 

 
31 Meer in zijn algemeenheid geldt dat het vaststellen van impact verschilt op project, programma en systeemniveau (zie 
Pedersen, Grønvald & Hvidtfeldt, 2020). 
32 Zie onder andere Vereniging van Hogescholen (2018). Meer waarde met HBO (Commissie Franken), voor dit argument 
van grote methodische variëteit. Maar ook bijvoorbeeld: “de lectoraten wijzen expliciet op de grote diversiteit aan 
epistemologieën en aanverwante gebruikte methodologieën binnen het breder verband van het AKMI.” in de kritische 
evaluatie van het kenniscentrum van FMR (p. 9). 
33 Dat deze driedeling onder ‘input’ staat in figuur 5 beschouwen we hier als een ongelukkige presentatie. 
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indicator nodig die aantoont dat dit het geval is. Indicatoren zijn dus de bewijslast, op te sporen met 
het ezelsbruggetje: “ik weet dat X is bereikt als ik zie dat …”.34 Zo bezien zijn de ‘indicatoren’ onder  
‘outcome’ in Figuur 4 eerder criteria (‘resultaten moeten gebruikt worden in het onderwijs’) dan 
indicatoren en in ieder geval anders van aard dan de genoemde indicatoren onder ‘output’ 
(publicaties) en ‘impact’ (prijzen).35 
  
Al met al kan geconcludeerd worden dat het huidige HvA impactmodel voor praktijkgericht onderzoek 

een ongelukkige combinatie is van een simpel logisch model en de BKO standaard 4, een combinatie die 
leidt tot diverse onlogische consequenties en het praktijkgericht onderzoek onvoldoende recht doet. 

 
4.1.2 Alternatieven 
De tekortkomingen van (simpele) logische modellen zijn niet onopgemerkt gebleven, niet in de laatste 

plaats door te toenemende gerichtheid van (praktijkgericht) onderzoek op relevante complexe 
maatschappelijke vraagstukken en de toenemende druk op accountability van publiek gefinancierd 
onderzoek. Dit heeft niet alleen geleid tot vele detailuitwerkingen van logische modellen voor verschillende 
toepassingsgebieden maar ook de introductie van vele (deel)oplossingen en alternatieve methodes voor 
het meten van (maatschappelijke) impact van onderzoek.  

 
Zo is de PIPA-methode (Participatory Impact Pathways Analysis) een verdere uitwerking van een theory 

of change waarbij stakeholders vanaf het begin van het onderzoekstraject betrokken zijn.36 De methode is 
vooral bedoeld voor transdisciplinaire onderzoeksnetwerken of -consortia waarbij ook de context van de 
toepassing van ontwikkelde resultaten bepalend zijn voor evaluatie. Door middel van workshops wordt een 
gezamenlijk narratief opgebouwd over doelen, benodigde interventies, beoogde impact en de samenhang 
hiertussen. Ook een gedeelde verantwoordelijk wordt opgebouwd. Een consequentie van deze aanpak is 
dat monitoring en evaluatie niet zozeer gaat over accountability (zogenaamde summative evaluations) maar 
over (van elkaar) leren en steeds verder optimaliseren van de wegen die naar relevante oplossingen leiden 
(zogenaamde formative evaluations). Doordat die oplossingen zo gekoppeld zijn aan een specifieke 
context zullen ook de indicatoren die ingezet worden wisselen afhankelijk van de context.  

 
Een ander voorbeeld is de methode van contribution mapping37 die de nadruk legt op het in kaart 

brengen van wie, wanneer en met wat heeft bijgedragen aan een onderzoeksproject. Dit inzicht kan 
gebruikt worden om bijdragen te optimaliseren (alignment efforts) en ook de impact vast te stellen: hebben 
alle noodzakelijke partijen bijgedragen? Is er alles aan gedaan om de bijdragen te optimaliseren? 
Daarmee is de methode vooral gericht op het leren over de processen van onderzoek doen en hoe impact 
te bereiken. De vooronderstelling is dat door zo nadrukkelijk op het netwerk te sturen in en rond een 
onderzoeksproject de impact vergroot kan worden. Door de nadruk op interacterende actoren die opereren 
in een netwerk gedurende het gehele onderzoeksproces is contribution mapping een invalshoek die 
aansluit bij het genetwerkte onderzoek aan hogescholen en de nadruk op ‘kenniscoproductie’.38 Het is 
echter conceptueel wel een geheel ander insteek dan logische modellen en diens ‘impact pathways’, door 
de verschuiving naar contribution in plaats van attribution.39 

 
Er is een aantal artikelen voorhanden waarin een meta-analyse plaats vindt van de diverse methoden 

en impactmodellen, zoals Greenhalgh et al. (2017), Coombs (2019) en Pedersen, Grønvad & Hvidtfeldt 

 
34 Soms is er een indicator voorhanden (bijvoorbeeld aantal gewonnen prijzen) waarvan niet direct duidelijk is voor 
welke criterium het nu bewijs levert (relevantie?). Een systematische relatie tussen criteria en indicatoren voorkomt dit. 
35 Een complicerende factor is hier nog dat niet duidelijk is waarom voor ‘outcome’ een kwalitatieve invulling wordt 
gekozen en voor ‘output’ en ‘impact’ een kwantitatieve invulling (aantallen, omvang). 
36 Van Drooge & Spaapen (2017). 
37 Kok & Schuit (2012). 
38 Hogeschool van Amsterdam (2017) - Handreiking Kritische Reflectie. 
39 Een vergelijkbare methode die de nadruk legt op contribution is SIAMPI (Social Impact Assessment Methods for 
research and funding instruments through the study of Productive Interactions between science and society) (Joly et al., 
2015). Zie ook Pedersen, Grønvad & Hvidtfeldt (2020) die ook nog andere vergelijkbare methoden noemen zoals de 
linkage and exchange framework (LE).  
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(2020). We volgen hier de analyse van Coombs omdat deze specifiek gericht is op de bruikbaarheid van 
de methoden voor het praktijkgericht onderzoek aan de hogescholen. Het startpunt voor Coombs is de 
vaststelling de impact van het praktijkgericht onderzoek op de samenleving niet adequaat kan worden 
vastgesteld: “Currently, the evaluation instruments and techniques at the UASs are inadequate for 
accomplishing this evaluation” (p. 5). Een verkenning van de voorwaarden voor dergelijke instrumenten 
leidt tot de volgende opsomming: 
• Realistisch: impact wordt bepaald door de context: wie past wat toe onder welke condities? 
• Performatief: door (in)formele interacties tussen actoren in een netwerk ontstaan nieuwe patronen van 

handelen;40 
• Co-productie: bijdrage van stakeholders gedurende het gehele proces van plannen, ontwikkelen, 

uitvoeren en evalueren van nieuwe diensten/producten;41 
• Real-time: impact wordt tijdens het ontstaan gemonitord en gestuurd in plaats van achteraf 

vastgesteld; 
• Formatief: een nadruk op leren in plaats van op verantwoorden (summatief), de vraag is niet of impact 

is bereikt maar hoe en hoe dat nog beter kan. 
 
Als ‘negatieve’ voorwaarde stelt Coombs (2019) dat bestaande logische modellen geen onderdeel 

kunnen zijn van dit pakket van voorwaarden voor praktijkgericht onderzoek omdat ze te veel gericht zijn op 
een kennisproductie proces (Mode 1 van Gibson) en niet de complexiteit van interacties kunnen vangen 
(kenmerkend voor Mode 2). We hebben echter gezien dat logische modellen zich verder hebben 
ontwikkeld voorbij simpele modellen, zowel door bijvoorbeeld het gebruik in verschillende 
toepassingsgebieden als door aandacht voor interacties met stakeholders (onder andere PIPA). De 
kritische vraag blijft wel staan of logische modellen, ook met aanpassingen, recht doen aan het 
praktijkgericht onderzoek of dat de uitgangspunten van logische modellen dit in de weg zitten. Überhaupt 
is de vraag te stellen of het verstandig is een procesmodel in een verantwoordingsmodel op te nemen, 
gegeven de diversiteit aan manieren van kennisontwikkeling/uitwisseling/toepassing en indachtig de 
typering in Rafferty et al. (2016): “The study of knowledge production has emphasised the non-linearity, 
messiness and unpredictability of the collaborative knowledge production process”. Dat roept de vraag op 
waarom niet als raamwerk wordt gekozen voor een meer conceptueel model waarin belangrijke 
kenmerken van praktijkgericht onderzoek, zoals netwerkvorming, vraagsturing en kenniscirculatie, in een 
onderlinge verhouding worden geplaatst. Dit was het uitgangspunt bij bijvoorbeeld het ontwerp van de 
monitoring en evaluatie van de RAAK-programma’s door de Stichting Innovatie Alliantie.42 

 
Aan de hand van de geformuleerde voorwaarden worden door Coombs diverse frameworks voor het 

evalueren van impact tegen het licht gehouden, zoals: Payback framework, Reference Excellence 
Framework (REF), Societal Impact Assessment (SIA), maar bijvoorbeeld ook het model 
‘Praktijkgereedheid van Onderzoek’ van Van Beest, Baljé en Andriessen (2017). De conclusie van de 
evaluatie is dat bij geen enkel framework sprake is van een ‘perfect fit’, kortom: “current evaluation 
frameworks fail to acknowledge the complexity of practice based research” (Coomb, 2019 p. 1), er is dus 
“no ‘established’ framework or approach that is ‘cut and paste’ ready for use by Universities of Applied 
Science’ (ibid., p. 15). Hierin resoneert de constatering van Bornmann (2013) dat “there is not yet an 
accepted framework with adequate data sets (…), criteria, and methods for the evaluation of social impact” 
(p. 219). Als mogelijke startpunten voor het ontwerpen van een dergelijk framework ziet Coomb de 
methodieken van ASIRPA, PIPA en Contribution mapping, vandaar dat we die hier al kort hebben 
geïntroduceerd.  
 

4.2 Valorisatie, doorwerking en impact 
Een minstens even lastige discussie als de discussie over evaluatiemodellen is de discussie over 

begrippen die gebruikt worden bij evaluatie van onderzoek: in het Engels zijn dit termen zoals utilization, 
payback en diffusion, in het Nederlandse taalgebruik zijn dit begrippen als valorisatie, impact en sinds kort 
ook doorwerking. We zullen ons hier beperken tot een bespreking van de laatste drie begrippen.  

 
40 Contribution mapping refereert nadrukkelijk aan dit aspect, in de vorm van de onderliggende Actor-Network Theory. 
41 PIPA hanteert deze filosofie als uitgangspunt. 
42 Zie Van Vliet & Slotman (2006). 
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De term valorisatie is geworteld in het wetenschaps- en innovatiebeleid van de rijksoverheid sinds het 

begin van deze eeuw en legt de nadruk op de benutting van ontwikkelde kennis voor welzijn en welvaart. 
Een veel gehanteerde definitie van valorisatie is de volgende: “Kennisvalorisatie is het proces van 
waardecreatie uit kennis, door kennis geschikt en/of beschikbaar te maken voor economische en/of 
maatschappelijke benutting en te vertalen in concurrerende producten, diensten, processen en nieuwe 
bedrijvigheid.”43 Op zich een definitie waar ook het onderzoek aan de hogescholen mee uit de voeten kan, 
zoals ook gebeurd is door het ontwikkelen van HBO valorisatie-indicatoren (van der Zwan & Van der Vos, 
2015) die uiteindelijk terug te vinden zijn in de BKO 2016-2022. Echter in de definitie en zeker in de manier 
waarop valorisatie(beleid) verder is vormgegeven zijn minstens drie aspecten aan te wijzen die het gebruik 
van de term in de context van praktijkgericht onderzoek bemoeilijken. 
1. Het valorisatiebeleid sprak in eerste instantie nadrukkelijk het academische onderzoek aan, niet in de 

laatste plaats omdat het onderzoek aan hogescholen nog in ontwikkeling was. Dit is duidelijk zichtbaar 
is het ontwikkelde beleid, zo was de Subsidieregeling Kennis Exploitatie (SKE) bedoeld om 
(techno)starters wetenschappelijke kennis sneller te laten benutten. De oprichting van zogenaamde 
Technologische Topinstituten (TTI’s) waren bedoeld als brug tussen wetenschappelijk kennis van 
universiteiten en het (grote) bedrijfsleven in het ontwikkelen van nieuwe toepassingen, zoals bij het 
Telematica Instituut in Enschede waar begin deze eeuw al werd gewerkt aan bijvoorbeeld mobiel 
betalen en video-over-IP. Latere beleidsinitiatieven waarbij MBO en HBO betrokken waren gingen 
vooral over het verhogen van ondernemerschap, inzet van studenten, disseminatie van kennis et 
cetera, zoals bijvoorbeeld in de Centres of Entrepeneurship. 

2. Het valorisatiebeleid speelde zich ook af in de context van de ‘kennisparadox’, de constatering dat het 
Nederlandse (academische) onderzoek goed is in het ontwikkelen van nieuwe kennis maar dat die 
kennis onvoldoende zijn weg vindt naar toepassing in de samenleving. Het is het beeld van kennis die 
‘op de plank’ ligt en niet gebruikt wordt. Kennis belandt zo in de ‘valley of death’. Hierin zit een 
duidelijke (causale) tweedeling: eerst is er kennis en vervolgens is er het probleem hoe deze te 
‘benutten’. Dit zit ook in de gegeven definitie van valorisatie: kennisvalorisatie als een proces dat 
vanuit kennis waarde creëert. Dit is in essentie een lineair model. 

3. Ondanks dat in de definitie van valorisatie ‘maatschappelijke benutting’ wordt genoemd is de benutting 
van de kennis, de waardecreatie, vooral een economisch. Valorisatiebeleid, zeker internationaal, kent 
een stevig accent op spin-offs, starters, ondernemerschap; indicatoren van valorisatie zijn octrooien en 
patenten.44 Valorisatie is gericht op het verbeteren van de kennistransitie “naar het private systeem, 
het bedrijfsleven”.45 Kennis wordt hierbij gezien als een middel, net als arbeid en kapitaal, om tot 
productiviteit en return on investment te komen (Joly et al., 2015). Dit aspect van economische 
benutting, samen met dat van een lineair proces, komt naadloos samen in het toentertijd (kabinet 
Rutte 1 2010-2012) door de minister van Economische Zaken, Maxime Verhagen, gehanteerde 
adagium ‘van kennis naar kunde naar kassa’. 
 
Hoewel het valorisatiebegrip verder is genuanceerd46 en soms ook nog hardnekkig terugkeert in 

recente typeringen van praktijkgericht onderzoek,47 is er groeiende behoefte ontstaan om voor het 
onderzoek aan hogescholen los te komen van het valorisatiebegrip, niet in de laatste plaats om zich te 
onderscheiden van het wetenschappelijk onderzoek waar het valorisatiebegrip vaak mee geassocieerd 
wordt (zie bovenstaand). In het adviesrapport van de Commissie Pijlman (2017) over de kwaliteit van het 

 
43 Nederland Ondernemend Innovatieland (2009) - Van voornemens naar voorsprong: kennis moet circuleren. Den Haag: 
Interdepartementale programmadirectie Kennis en Innovatie. 
44 Drooge et al. (2011). 
45 Wakkee, van der Sijde & Nuijens, 2013 (p.3). 
46 Zie bijvoorbeeld Drooge et al. (2011) die het interactieve en iteratieve van het valorisatieproces benadrukken en ook 
een vertaling maken naar verschillend contexten, waaronder hogescholen, in hun 4D-valorisatiemodel. Bovendien 
onderkennen zij dat “Het gaat om veel meer dan het overdragen van kennis aan het eind van het onderzoeksproject” (p. 
16). Dit soort geluiden worden niet altijd meegenomen in de discussie, bijvoorbeeld in de discussie over valorisatie bij de 
Commissie Franken (Vereniging Hogescholen, 2018). 
47 Zie bijvoorbeeld de notitie De HvA van waarde (2019) waarin Arnold Smeulders het onderzoek aan de hogeschool 
typeert als een circulair valorisatieproces en zich daarmee onderscheid van het lineaire valorisatieproces van de 
universiteit. De discussie over ‘doorwerking’ als alternatieve typering van het onderzoek aan hogescholen wordt nergens 
genoemd. 
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praktijkgericht onderzoek wordt de term ‘doorwerking’ voor het eerst structureel gebruikt voor het 
aanduiden van het effect van het praktijkgericht onderzoek op de beroepspraktijk, samenleving, onderwijs 
en wetenschap. Dit wordt ook nadrukkelijk gedaan om recht te doen aan de ‘eigen taal en eigen 
benadering’ van het onderzoek aan hogescholen.48 In een vervolgrapport van de Commissie Franken 
(2018) wordt, onder verwijzing naar de Commissie Pijlman, doorwerking gedefinieerd als “de invloed van 
zowel het proces van onderzoek als van de onderzoeksresultaten op het onderwijs, de praktijk en de 
samenleving”49, en getypeerd als ‘breder’ dan het valorisatiebegrip. Dit ‘bredere’ betreft de onderkenning 
dat gedurende het onderzoeksproces al kennisontwikkeling en -uitwisseling plaatsvindt tussen deelnemers 
en actief interventies plaatsvinden om het object van studie te veranderen c.q. te verbeteren. Dit is een 
terugkerend genoemd essentieel aspect van onderzoek aan hogescholen dat belangrijk is om te 
verdisconteren in het taalgebruik rondom praktijkgericht onderzoek. Daarom zullen we de term 
doorwerking hier adopteren, mede op basis van de bovenstaande opmerkingen die gegeven zijn over het 
valorisatiebegrip (academische context, lineair, economisch gerichtheid).  

 
Wel willen we drie kritische kanttekeningen maken. Ten eerste is de definitie gebaseerd op een 

procestypering namelijk dat beïnvloeding ook tijdens en niet alleen na het onderzoek. Dat is een schrale 
definiëring, het zegt niets over de beïnvloeding zelf, wat de aard is van doorwerking. We zullen hiertoe een 
analyse presenteren van het begrip doorwerking (zie 4.3 en 4.4). Een tweede punt is de koppeling van 
doorwerking aan een procesmodel. Dit kan visueel worden gemaakt door een vergelijking van ‘hetzelfde’ 
schema uit de rapporten van Pijlman en Franken. Bij Pijlman (Figuur 6) is doorwerking nog een laatste 
stap in een keten en lijkt daarmee erg op ‘valorisatie’. Franken ‘citeert’ het figuur uit het rapport van Pijlman 
(Figuur 6), met een belangrijke wijziging, namelijk het onderdeel ‘h’, de doorwerking, is nu een pijl 
geworden die alle ‘voorafgaande’ fases omvat. Dit is een logische consequentie van de gegeven definitie 
in het rapport van Franken maar de wijziging in het schema wordt nergens expliciet benoemd. De ‘positie’ 
van doorwerking in het proces raakt aan de discussie of het verstandig is om een raamwerk voor 
doorwerking te baseren op een procesmodel of dat gekozen moet worden voor een conceptueel model. 
Een vraag die we ook in paragraaf 4.1 hebben opgeworpen en waarop we in de algehele discussie 
(hoofdstuk 6) zullen terugkomen. Een derde punt is dat bij de discussie van doorwerking wel de relatie 
wordt gelegd met het begrip valorisatie maar niet met het begrip impact, terwijl het wel belangrijk is in de 
verhouding met (internationale) discussies over evaluatie van onderzoek die vaak gevoerd wordt in termen 
van sociale impact, ecologische impact e.d. (Joly et al., 2015). Bovendien gaat standaard 4 van de BKO 
over impact. We zullen daarom tot slot van deze paragraaf nog kort terugkeren naar het begrip impact. 

 
Het belangrijkste verschil tussen valorisatie en impact is dat valorisatie een proces beschrijven, een 

proces waarin allerlei activiteiten en interacties plaatsvinden om iets tot stand te brengen. Impact 
daarentegen is een status, namelijk een beschrijving of er iets bereikt is, of er een aanwijsbaar effect is 
opgetreden, en zo ja wat dan. Impact is een specifieke vorm van doorwerking. In die zin kunnen de 
begrippen naast elkaar gebruikt worden: doorwerking staat voor alle effecten die gedurende het gehele 
onderzoeksproces optreden, impact staat voor een typering van de status van een bepaalde fase in dat 
proces. Voor impact betreft die fase in feite de ‘eind’-fase. We hebben dit reeds gezien in het simpele 
logische model (Figuur 3) met de reeks ‘output – outcome - impact’. Impact beschrijft dan het 
daadwerkelijke (beoogde) effect waar alle inspanningen op gericht waren, waarvan nagegaan kan worden 
in welke mate dit bereikt is. Er is wel discussie over waar je dit ‘effect’ aan afmeet. In tabel 1 zijn al vier 
verschillende typeringen aangegeven van de aard van dit effect: heeft het bijvoorbeeld van doen met 
bereik (iedereen in een specifiek domein) of met ingrijpende systeemveranderingen. Dat zal per 
(onderzoeks)programma verschillen, wat tot de verplichting leidt precies aan te geven welk ‘soort’ impact 
wordt nagestreefd. 

 

 
48 De term doorwerking is niet nieuw in de context van praktijkgericht onderzoek. Zo komt de term al voor in het WRR 
rapport Naar een lerende economie (2013) in de typering van onderzoek aan hogescholen ("Al tijdens het onderzoek is  
vaak sprake van doorwerking en wordt daarmee een forse bijdrage geleverd aan het  
vergroten van het absorptievermogen van de praktijk”). Nog eerdere treffen we de term al in het beoordelingskader van de 
RAAK-regeling van SIA waar gesproken wordt over ‘duurzame doorwerking’ als één van de vijf pijlers (zie Van Vliet & 
Slotman, 2006). 
49 Vereniging Hogescholen (2018), p. 9. 
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Figuur 6: Positionering doorwerking in onderzoeksproces bij commissie Pijlman (2017) en commissie 

Franken (2018) 
 

 

 
 
 
4.3 Een logische analyse van doorwerking 
De discussie over welk model en de positionering van begrippen daarbinnen, zoals 

doorwerking, laat de vraag nog open wat doorwerking nu precies is. De aangedragen definitie 
van doorwerking is eendimensionaal in die zin dat het uitsluitend een typering is op grond van 
een proceskenmerk (‘ook tijdens, niet alleen na’), het geeft geen inzicht in wat nou de aard is van 
de beïnvloeding waar doorwerking voor staat. Oftewel: hoe is deze beïnvloeding te typeren? 
Hiertoe is een stapsgewijze logische analyse gemaakt van het begrip doorwerking. Vertrekpunt 
hierbij is dat doorwerking de inspanning is om iets in een andere toestand te brengen. 

 

1. Doorwerking is de bewuste inspanning om tot een beïnvloeding te komen van iets, zodanig dat 
het iets in een andere toestand geraakt. 
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2. De bewuste inspanning is een formuleerbare intentie. 

2.1 Deze intentie heeft een actor. 

2.2 Deze intentie kent een gerichtheid. 

2.2.1 Die gerichtheid is een beoogd begunstigde (het ‘iets’). 

2.3 Actor en begunstigde staan door de intentie in een relationele verhouding tot elkaar. 

2.4 Er is een rationale voor de formuleerbare intentie.  

2.4.1 Die rationale is de ruimte waarin de relationele verhouding betekenis krijgt. 

  

3. De inspanning kent een bepaalde organisatiegraad. 

3.1 Een organisatiegraad is de mate waarin de intentie planmatig wordt aangepakt en tot 
uitvoering kan worden gebracht. 

3.2 Actor en begunstigde zijn aanwijsbare entiteiten of instanties binnen de organisatiegraad. 

3.2.1 Een instantie is een specifiek voorkomen met als kern de relationele verhouding tussen actor 
en begunstigde. 

3.2.2 Een entiteit is een (formele) vertegenwoordig van een verzameling van gelijksoortige 
instanties. 

3.2.3 Afhankelijk van de organisatiegraad kunnen er ook meerdere verzamelingen van instanties zijn 
waaraan een formuleerbare intentie is toe te schrijven, en als zodanig als actor kunnen worden 
gezien (granulariteitsprobleem). 

  

4. De inspanning leidt tot dragers die de beïnvloeding van de beoogde begunstigde 
representeren. 

4.1 Middels de dragers kan de inspanning worden getypeerd. 

4.1.1 Een typering van de inspanning is de hoeveelheid dragers die de inspanning heeft 
voortgebracht. 

4.1.2 Een typering van de inspanning is de aard van de dragers die de inspanning heeft 
voortgebracht. 

4.1.3 Een typering van de inspanning is de kwaliteit van de dragers die de inspanning heeft 
voortgebracht. 

4.1.4 Een typering van de inspanning staat in directe relatie tot de intentie van de inspanning (2.2) 
en haar rationale (2.4). 

4.1.5 Een typering van de inspanning staat in directe relatie tot de organisatiegraad van de 
inspanning (3). 

4.2 Een instantie kan nu preciezer worden beschreven aan de hand van de triplet actor – drager – 
begunstigde. 

4.2.1 In sommige situaties is de actor de drager, de beïnvloeding ontstaat dan tijdens de 
(kennis)interactie met de begunstigde. 

  

5. De inspanning is eindig, de doorwerking niet. 

5.1 Actor, intentie en organisatiegraad kunnen veranderen of stoppen echter de dragers kunnen 
los daarvan blijven bestaan. 

5.1.1 Dragers hebben een zekere autonomie.  
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5.1.2 Door de autonomie van de drager kunnen ook niet-beoogd begunstigden zich ertoe verhouden.  

5.1.3 Door de autonomie van de drager kan beïnvloeding ook in niet geïntendeerde beïnvloeding 
resulteren. 

5.2 Door de oneindigheid van de doorwerking ontvouwt zich een tijdsdimensie voor de 
doorwerking. 

5.2.1 Die tijdsdimensie kan in verschillende fases worden onderverdeeld. (Bijvoorbeeld het output – 
outcome - impact referentiekader.) 

5.2.2 Indien de begunstigde in een constant flux zit van beïnvloeding, zal het moeilijker worden met 
het verstrijken van de tijd om de doorwerking toe te eigen aan een enkele drager 
(attributieprobleem). 

  

6. Bij de begunstigde is sprake van een bepaalde mate van ontvankelijkheid. 

6.1 Door de dragers (van de inspanning) kan die ontvankelijkheid worden geactiveerd. 

6.1.1 Actor en begunstigde kunnen de inspanning en ontvankelijkheid ook van tevoren vastleggen. 

6.2 Die ontvankelijkheid kan getypeerd worden door de mate waarin sprake is van relevantie van 
de dragers (van de inspanning). 

6.3 Die ontvankelijkheid kan getypeerd worden door de mate waarin sprake is van bruikbaarheid 
van de dragers (van de inspanning). 

  

7. De typering van de inspanning (volume, aard en kwaliteit) alsook de typering van de 
ontvankelijkheid (activatie, relevantie, bruikbaarheid) lenen zich voor een modelmatig 
representatie van de relationele verhouding van actor en begunstigde. 

7.1 Die modelmatige representatie dient expliciet te zijn in de gekozen relationele verhouding van 
de inspanning (instantie, entiteit) en in de tijdspanne van de doorwerking. 

7.2 De modelmatige representatie krijgt betekenis door de rationale van de relationele verhouding. 

7.3 Middels de modelmatige representatie kunnen mogelijke dragers geïnventariseerd en 
gecategoriseerd worden.  

7.4 Voor het ‘laden’ van de typeringen kunnen indicatoren worden geformuleerd. 

7.4.1 Een typering heeft altijd 1 of meerdere indicatoren.   

7.4.2 Een indicator is een eenduidige (kwantitatieve of kwalitatieve) uitspraak over de mate waarin 
een eerder vastgesteld doel bereikt is. 

 
4.4 Een narratief van doorwerking 
Deze abstract logische analyse van het begrip doorwerking kunnen we uitschrijven in een narratief 

over doorwerking van het praktijkgericht onderzoek aan een hogeschool. Dit narratief gaat als volgt. 
 
De hogeschool heeft bepaalde taakstellingen en doelstellingen (2 formuleerbare intentie), waarbij de 

hogeschool eindverantwoordelijk is voor het bereiken van deze doelstelling (2.1 actor). De doelstellingen 
zijn gericht op het verbeteren van de (toekomstige) professional in een veranderende wereld (2.2 
gerichtheid; 2.2.1 begunstigde). Hiertoe onderhoudt de hogeschool (formele) relaties met studenten, 
docenten, alumni, beroepenveld et cetera (2.4 relationele verhouding). Dit doet de hogeschool vanuit een 
bepaalde analyse van de rol van de hogeschool in de samenleving (2.5 rationale). Die rol is ook het kader 
waarbinnen ambities, activiteiten en resultaten worden geëvalueerd en afgemeten (2.5.1 betekenisruimte). 

 
De inspanningen die de hogeschool pleegt ten aanzien van de taak- en doelstellingen zijn 

georganiseerd in een organisatiestructuur, governance, kwaliteitszorg et cetera (3.1 organisatiegraad). 
Daarbinnen zijn mensen en afdelingen werkzaam om uitvoering te geven aan de taak- en doelstellingen 
(3.2 aanwijsbaarheid). Zo geeft een docent les aan een student, doet een onderzoeker een experiment bij 
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de lokale boekhandel (3.2.1 instantie), gaat een Centre of Expertise een samenwerking aan met een 
externe partij of brengt een kenniscentrum een publicatie uit (3.2.2 entiteit). Zowel de docent, onderzoeker, 
kenniscentrum als CoE geven ieder invulling aan de doelstelling van de hogeschool (‘ze dragen hun 
steentje bij’) en kunnen daarover bevraagd en beoordeeld worden (3.2.3 granulariteit). 

 
De inspanningen van de hogeschool slaan neer in allerhande producten en diensten als resultaat van 

het handelen (4 dragers). Aan de hogeschool is dit een grote verscheidenheid aan producten en diensten 
die ieder hun eigen kenmerken hebben (4.1.2 aard); ook het totale volume kan in kaart gebracht worden 
(4.1.1 hoeveelheid). De meeste producten en diensten zijn niet vrijblijvend maar onderdeel van een 
kwaliteitzorgscyclus en hebben daardoor een bepaalde kwaliteit (4.1.3 kwaliteit). Door een inventarisatie 
en beschrijving van al deze producten en diensten kan de inspanning van de hogeschool inzichtelijk 
worden. Door dit te relateren aan de rationale en de doelstelling (2 intentie) kan er betekenis worden 
gegeven aan die beschrijving en inventarisatie, namelijk wat de waarde is (4.1.4 rationale). Door het te 
relateren aan de organisatiegraad kan een cyclus van evalueren en verbeteren in gang worden gezet 
(4.1.5 organisatiegraad). Vandaar dat vaak ook de organisatiegraad onderdeel is van visitaties en audits 
omdat het als randvoorwaarde een belangrijke rol speelt. Een specifieke situatie is daar waar resultaat 
sterk verbonden is met de uitvoerende zoals bij een inspirerende docent, een enthousiaste workshopleider 
of een gewaardeerde onderzoeker (4.2.1). In deze situaties vindt de beïnvloeding plaats in de directe 
(kennis)interactie met bijvoorbeeld een student, professional of collega onderzoeker. Nog los dat hierbij 
veelal ook een product aanwezig is (presentatie, materiaal, een video van de presentatie; 4.2 instantie) is 
dit een specifieke dienst waarvoor wel dezelfde aspecten kunnen worden bevraagd als hoe vaak gebeurt 
dit, wat de specifieke aard is en wat de kwaliteit ervan was. 

 
Docenten en lectoren komen en gaan, projecten worden opgestart en afgerond, speerpunten worden 

Centres of Expertise, kenniscentra krijgen gezelschap van expertisecentra, kortom een organisatie als een 
hogeschool heeft een constante dynamiek in haar organisatie en de mensen die de organisatie dragen. 
Echter vele producten en diensten (een MOOC, een publicatie, een website, een handboek, een prototype, 
et cetera) ‘leven voort’ (5.1 voortbestaan) en vinden zelf hun weg in allerhande situaties van kennisdeling 
en kennistoepassing (5.1.1 autonomie). Ze kunnen daarbij mensen en organisatie bereiken die niet 
voorzien waren of niet de beoogde ‘afnemers’ waren (5.1.2 niet-beoogd), en kunnen zelfs tot effecten 
leiden die niet tot de originele intentie te herleiden zijn (5.1.3). Dit speelt zich af in de tijd, snel of langzaam 
worden de effecten zichtbaar (5.2 oneindigheid): direct bij bijvoorbeeld projectdeelnemers die gezamenlijk 
aan een product werken en daardoor hun kennis vermeerderen, bij een bezoeker aan een conferentie die 
geïnspireerd raakt door resultaten van een onderzoek en dat ‘meeneemt’ naar zijn eigen werkomgeving of 
bij resultaten, zoals bijvoorbeeld zorgprotocollen, die doorwerken in hoe een ecosysteem opereert, tot aan 
veranderingen in bijvoorbeeld armoedebestrijding in grote steden op basis van inzichten, ervaringen met 
interventies en onderzoeksdata (5.2.1 fases). Bij bijdragen van de hogeschool aan complexe 
maatschappelijke vraagstukken wordt het wel moeilijker de precieze bijdrage van de doorwerking te 
isoleren (5.2.2). 

 
De hogeschool werkt met vele partijen samen zoals bedrijven, publieke organisaties, overheid, andere 

onderwijsinstellingen et cetera; niet in de laatste plaats om af te stemmen hoe de inspanningen zo effectief 
mogelijk kunnen zijn. Dit leidt tot (formele) afspraken over samenwerking met daarin ook uitspraken over 
doel, inspanning en resultaten (6.1.1 vastlegging). In andere gevallen is de samenwerking ‘losser’, zijn het 
partijen die aanschuiven in klankbordgroepen, beroepenveldcommissies, stuurgroepen, expertiseteams, of 
is er geen direct samenwerkingsverband maar zitten de partijen ‘verder weg’ van de hogeschool. In alle 
gevallen is belangrijk in hoeverre een partij is geactiveerd in de zin van op de hoogte van producten en 
diensten van de hogeschool en het hebben van zijn/haar aandacht (6.1 activatie). In feite een eerste stap 
in het tonen van ontvankelijkheid50 (6 ontvankelijkheid). Een andere (on)bewuste afweging die een partij 
zal maken is in hoeverre het ‘aanbod’ van de hogeschool relevant is (6.2) en hoe bruikbaar het is (6.3). 
Een winkelier die het moeilijk heeft om te overleven in een winkelstraat moet weet hebben dat er 
onderzoek is naar het inzetten van VR in winkels om de bezoekduur te verlengen (activatie), vervolgens 

 
50 Vergelijkbaar met WRR (2013) waar het absorptievermogen wordt genoemd hoewel ‘ontvankelijkheid’ niet alleen gaat 
om het niet kunnen maar ook om het (niet) willen (‘willingness’). 
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zal de afweging gemaakt moeten worden of het relevant is (aan welke KPI draagt het bij en heb ik daar 
een probleem mee voor wat betreft mijn assortiment en klanten?) en indien het relevant is, is er de 
afweging of het bruikbaar is (kosten/baten analyse, risico’s, inpassing in customer journey et cetera).  

 
4.5 Conclusie 
We hebben gezien dat een simpel logisch model tekortschiet als raamwerk voor een evaluatie van de 

doorwerking van praktijkgericht onderzoek, zeker als dat onderzoek zich richt op complexe 
maatschappelijke vraagstukken. Er zijn meer complexe logische modellen voorhanden als ook 
aanvullingen die gebreken in logische modellen proberen te repareren. Er zijn ook alternatieve modellen 
voor handen die bijvoorbeeld een meer formatief vertrekpunt hebben in plaats van een summatief 
vertrekpunt, of die überhaupt geen procesmodel hanteren. Dit (summatief/formatief, procesmodel/geen 
procesmodel) zijn belangrijke keuzes in de verdere ontwikkeling van een doorwerkingsaanpak. 
Bijkomende probleem is dat aggregatie van de impact van individuele onderzoeks(projecten) in de context 
van logische modellen een intensief en complex werk is. Meerdere bronnen constateren bovendien dat er 
momenteel geen direct bruikbaar raamwerk beschikbaar voor het bepalen van (sociale) impact van 
(praktijkgericht) onderzoek. 

 
De tools konden dus niet ontwikkeld worden vanuit een integraal model. Er mag dan echter geen 

voldragen en geïntegreerd raamwerk zijn, er kunnen wel een aantal kenmerken worden opgesomd die een 
dergelijk raamwerk typeren. Kenmerken als ‘realisme’’, performatief’ en ‘co-productie’ impliceren dat 
stakeholders in de brede zin van het woord, Quadruple om met de commissie Reiner te spreken, 
betrokken zijn in het onderzoekstraject om aan te gaan wat wanneer gaat werken (realistisch), zelf invloed 
uit te oefenen in andere manieren van werken (performatief) en bij te dragen aan een gezamenlijk narratief 
oftewel een theory of change (co-productie). Deze kenmerken kunnen we verder aanvullen met eerder 
genoemde unieke kenmerken van het praktijkgericht onderzoek zoals de diversiteit aan producten, 
samenwerking in netwerken en doorwerking in het gehele proces als basis voor een inventarisatie van 
indicatoren (zie verder). 

 
Tot slot hebben we beargumenteerd dat er goede redenen zijn om bij praktijkgericht onderzoek te 

spreken over ‘doorwerking’ in plaats van ‘valorisatie’. De term impact kan gebruikt worden om de 
specifieke eindeffect mee aan te geven dat beoogd werd met het onderzoeksprogramma. Tevens hebben 
we geconstateerd dat het begrip doorwerking vooralsnog alleen is getypeerd vanuit een proces 
perspectief, een analyse van wat doorwerking is levert onder andere een zestal qualita op die ook terug 
zullen keren bij de inventarisatie van indicatoren (5.2). 
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5. Waar komen de indicatoren in de tools vandaan? 
 
5.1.Een overvloed aan indicatoren 
Er is geen gebrek aan indicatoren als het gaat om impact van onderzoek. Zo telt Bornmann (2013) al 

zo’n 60 indicatoren op het gebied van sociale impact en in de 100+ indicatoren van multirank51 om 
universiteiten te vergelijken zitten tientallen indicatoren over onderzoek. Genoeg keuze dus, maar de 
kwantiteit is niet het enige probleem. 

 
Een eerste probleem dat genoemd moet worden is dat lijsten met indicatoren vaak biased zijn, dat wil 

zeggen dat indicatoren vanuit specifieke domeinen komen en uitsluitend gericht zijn op output. Bovendien 
zijn de indicatoren in sommige gevallen ook meer theoretische constructen dan geteste entiteiten. We 
citeren hier de conclusie over valorisatie-indicatoren uit het rapport van STW/Rathenau 
instituut/Technopolis:52 

“• De meeste indicatoren zijn niet getest en zijn voor zover bekend niet gebruikt na publicatie van de 
desbetreffende studie. 

• De meeste indicatoren betreffen economische benutting; er zijn weinig indicatoren voor 
maatschappelijke benutting. 

• De meeste indicatoren zijn van toepassing op medisch, technisch of natuurweten-schappelijk 
onderzoek; indicatoren voor andere onderzoeksgebieden zijn er nauwelijks. 

• De meeste indicatoren betreffen output; er zijn weinig indicatoren voor impact, interactie of voor 
andere fasen van het onderzoeksproces” (p. 17). 

Hoewel er sinds het verschijnen van het rapport in 2011 zeker op sommige punten ontwikkelingen zijn, 
zoals de groeiende aandacht voor (sociale) impact, is het verstandig deze kritiekpunten voor ogen te 
houden bij het selecteren van indicatoren. 

 
Een tweede probleem heeft met het gebruik van indicatoren te maken, dit gebruik is namelijk vaak 

kwantitatief. Cijfers hebben de neiging een eigen leven te leiden als ze los komen van de context waarin 
ze zijn ontstaan. Een ‘impact’-getal geeft weinig inzicht in voor wie die impact was, wat het effect is 
geweest van die impact, wat heeft bijgedragen aan het bereiken van de impact et cetera. Zeker in een 
evaluatieve context kan een getal een (nieuwe) betekenis krijgen van ‘te weinig’, ‘onder de norm’. Dit 
decontextualiseren van informatie in indicatoren en de indicator vervolgens weer contextualiseren voor het 
‘afrekenen’ van programma’s is een realistisch gevaar (zie Coombs, 2019). Met andere woorden: 
indicatoren moeten altijd in een context worden gepresenteerd: “indicators used in impact assessment 
cannot be universal. Instead, they need to be developed for given contexts”.53  Als leidraad kan hierbij de 
volgende uitspraak worden gehanteerd: "Een werkelijkheid die gereduceerd wordt tot indicatoren is 
armoedig. Een werkelijkheid die wordt aangevuld met indicatoren is rijk en geeft heldere communicatie”.54 

 
Een derde probleem heeft te maken met de vraag of als er sprake is van een grote verscheidenheid in 

doelen, uitvoering en resultaten bij onderzoek, wel met een gedeelde set van indicatoren aangereikt kan 
worden, al dan niet verplicht. Een negatief antwoord hierop klinkt door in het rapport van de Commissie 
Franken: ‘Op basis van ervaringen in binnen- en buitenland en de wetenschappelijke literatuur mag de 
conclusie getrokken worden dat het nagenoeg onmogelijk is om een gemeenschappelijke set aan 
indicatoren voor alle hoger onderwijsinstellingen te vinden, te meer omdat de doelstellingen van het 
onderzoek en de praktijk in de verschillende onderzoeksgebieden vaak erg verschillen.’55 We delen dit 
standpunt niet. Er zit ons inziens nog ruimte tussen een aantal indicatoren voor iedereen verplicht 
voorschrijven en de vrijblijvendheid zoals bijvoorbeeld in de BKO ten aanzien van ‘gebruik’ (“6 dingen over 
gebruik melden”). We vinden eenzelfde standpunt bij een EU expert groep: “An EU expert group that was 

 
51 www.umultirank.org/about/methodology/indicators/ 
52 Drooge et al. (2011). 
53 Pedersen, Grønvad & Hvidtfeldt (2020, p. 1). 
54 Drooge et al. (2011, p. 7). 
55 Vereniging Hogescholen (2018).. 
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to develop indicators for the evaluation of RRI [Responsible Research and Innovation], concluded that RRI, 
being a dynamic and multifaceted concept, would not benefit from a fixed set of indicators. It was rather in 
need of a toolbox of quantitative and qualitative indicators. The expert group concluded that the 
assessment of RRI required both indicators of the process and the outcome and impact of research and 
innovation. The indicators should support the learning process of the actors and organizations involved 
(Expert Group on Policy Indicators for RRI 2015).”56,57 We volgen hier het voorstel om een toolbox te 
ontwikkelen die zowel kwantitatief en kwalitatief ingezet kan worden (zie 1.1). Ook de andere adviezen van 
deze expertgroep volgen we: de aandacht voor het proces en dat indicatoren vooral bedoeld moeten zijn 
om te leren (formatief) en niet om elkaar (achteraf) de maat te nemen (summatief) (zie 4.1.2). 

 
We komen aan de bovenstaande problemen als volgt tegemoet:  

1. Voor de selectie van indicatoren maken we gebruik van verschillende bronnen met een duidelijke 
vertegenwoordiging van recente bronnen die zich richten op praktijkgericht onderzoek, bijvoorbeeld 
studies van de Vereniging Hogescholen en van Katapult (zie 5.1.1). 

2. Ten aanzien van het contextualiseren van indicatoren hebben we als standpunt al geformuleerd dat 
het perspectief van het domein waarover gerapporteerd wordt moet doorklinken in de weging van 
aspecten, de keuze van criteria en indicatoren, en het contextualiseren van de indicatoren. Bovendien 
laten we het over aan de gebruiker om zelf te kiezen voor de vorm van rapporteren (kwantitatief met 
cijfers, surveys et cetera, en/of kwalitatief met interviews, narratieven et cetera) (zie 1.1). 

3. Voor wat betreft de gemeenschappelijke set van indicatoren volgen we het advies van de EU expert 
groep door een toolbox samen te stellen van tools op basis waarvan indicatoren kunnen worden 
gekozen uit een omvangrijke set van indicatoren (buffet-model) (zie 1.2). Door de indicatoren te 
plaatsen in een onderliggende structuur is het ons inziens wel degelijk mogelijk samen het gesprek te 
voeren over de doorwerking van praktijkgericht onderzoek, ook over domeinen, disciplines en 
hogescholen heen (zie 5.2).   
 
In praktische zin zijn de volgende stappen doorlopen om tot een dergelijke set van indicatoren te 

komen: een (beperkt) literatuuronderzoek (5.1.1), consultatie van lectoren in een werksessie over 
indicatoren (bijlage 1), een analyse van de kritische reflectie rapporten van kenniscentra uit 2018 (5.1.2) en 
tot slot een ‘opschoningsactie’ (onder andere ontdubbelen) en een categorisering van de indicatoren (5.2), 
mede op basis van de logische analyse van doorwerking (zie 4.3 en 4.4). 

 
5.1.1 Indicatoren vanuit literatuur 
Voor een eerste inventarisatie van mogelijke indicatoren voor de doorwerking van praktijkgericht 

onderzoek zijn tien bronnen geselecteerd (Tabel 2). Deze tien bronnen zijn geanalyseerd op indicatoren 
die worden voorgesteld voor het evalueren van (praktijkgericht) onderzoek. Hiertoe is een werkdocument 
opgesteld om vergelijkbare indicatoren op te sporen.58 Deze analyse leidde tot een eerste lijst van 50 
indicatoren (zie bijlage 5). Deze set heeft de basis gevormd voor de ontwikkeling van een kaartspel (tool 
#5, zie 1.2). Dit kaartspel is gebruikt in een interactieve sessie met lectoren (zie bijlage 2). Uit die sessie 
zijn aanvullingen gekomen op de indicatoren alsook suggesties voor categorisering (zie 5.2). Naar 
aanleiding van de sessie is nog een keer teruggegaan naar de bronnen voor een heranalyse en zijn ook 
nog aanvullende bronnen geraadpleegd (zie literatuurlijst). Dit heeft geleid tot 17 aanvullende indicatoren 
(zie bijlage 5). 

 
 
 
 

 
56 Aangehaald in Drooge & Spaapen (2017, p. 6). 
57 Zie ook Pedersen, Grønvad & Hvidtfeldt (2020): “Drawing on the strong methodological pluralism emerging in the 
literatur, we conclude that there is considerable room for researchers, universities, and funding agencies to establish 
impact assessment tools directed towards specific missions while avoiding catch-all indicators and universal metrics” (p. 
1). 
58 Van Vliet (2019). 
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Tabel 2: Geselecteerde bronnen voor eerste inventarisatie indicatoren doorwerking PGO59 
 

 Auteur(s) Organisatie Titel Jaar Context 
1a. P. Moerman, J. Vos & F. 

Boode (Red.) 
Katapult Samenwerking in Cijfers. Tussen 

beroepsonderwijs en bedrijfsleven 
2016 CoE 

1b.60 H. de Poot 
 

Katapult/Nobis PPS Impactmeting Katapult 
Netwerk 

2019 CoE 

2. Franken et al.  Vereniging 
Hogescholen 

Meer waarde met HBO. 
Doorwerking praktijkgericht 
onderzoek voor het hoger 
beroepsonderwijs. 

2018 PGO 

3. Pijlman et al.  Vereniging 
Hogescholen 

Advies Werkgroep kwaliteit van 
praktijkgericht onderzoek en het 
lectoraat 

2017 PGO 

4. F. van der Zwan & J. van 
der Vos 

Vereniging 
Hogescholen 

Notitie HBO valorisatie-indicatoren 
voor BCOZ 

2015 Valorisatie 

5.  www.umultirank.org Catelogue of indicators (2019) Hoger 
onderwijs 

6. Biggar Economics Biggar Economics Economic Impact of the 
Amsterdam Universities and 
University Medical Centres 

2014 Hoger 
onderwijs 

7. Reiner et al. Vereniging 
Hogescholen 

Centres of Expertise: groeibriljant 
voor excellente samenwerking in 
het hbo 

2019 CoE 

8. L. van Drooge & R. 
Vandeberg  

STW/Rathenau 
Instituut/Technopolis 

Waardevol - Indicatoren voor 
valorisatie 

2011 Valorisatie 

9. L. Bornmann Max Planck Society What is Societal Impact of 
Research and How can it be 
Assessed? A literature survey 

2013 Impact 

10.  Vereniging 
Hogescholen 

Brancheprotocol Kwaliteitszorg 
Onderzoek 2016-2022 

2015 PGO 

 
 
5.1.2 Indicatoren vanuit kritische reflectie rapporten kenniscentra 2018 
In het kader van de visitaties van de kenniscentra in 2018 heeft elk kenniscentrum een kritische 

zelfreflectie opgesteld gebaseerd op de BKO standaarden en de handreiking vanuit O&O. Deze zes 
kritische reflecties zijn geanalyseerd op de aspecten van doorwerking die aan de orde worden gesteld in 
deze rapporten. Die aspecten zijn voornamelijk terug te vinden in het hoofdstuk over de BKO 4 standaard 
over impact, maar niet uitsluitend. Indien gerapporteerd wordt dat bijvoorbeeld ‘peer reviews’ zijn gebruikt 
om de kwaliteit van publicaties en onderzoeksaanvragen te garanderen (BKO standaard 3) dan is ‘peer 
review’ als indicator aangemerkt voor het aspect van ‘kwaliteit’. Uitspraken in de kritische zelfreflecties zijn 
verzameld en getypeerd als ‘criterium’ en/of ‘indicator’ en/of ‘methode’. Op het verschil tussen een 
criterium en indicator komen we in onderstaande paragraaf 5.2 nog terug. De typering methode is gebruikt 
als aanduiding voor uitspraken die gaan over een werkwijze of over bepaalde procedures, zoals 
kwaliteitscycli, datamanagement en promotiereglement. Naast de typering van uitspraken is ook gekeken 
welke voorbeelden worden genoemd van producten, netwerken en kennisinteracties, dit zijn de drie 
categorieën die zijn afgeleid om over doorwerking van praktijkgericht onderzoek te rapporteren (zie 5.2). 
Deze voorbeelden zijn opgenomen in de ontwikkelde doorwerkingsmatrix (zie ook 1.3). De analyse is 
geregistreerd in een werkdocument,61 en vervolgens gebruikt om de lijst met indicatoren aan te vullen (zie 

 
59 PGO = Praktijkgericht Onderzoek. 
60 De notitie van de Poot (2019) is een uitgebreidere onderbouwing van de indicatoren in de notitie van Moerman, Vos & 
Boode. 
61 Van Vliet (2019). Deze analyse zal ook ingebracht worden in de voorbereiding op de visitatieronde van 2021. 
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Bijlage 5). 
 
Door vanuit hetzelfde kader te werken (BKO standaard en handreiking O&O) is er in de kritische 

zelfreflecties veel onderlinge overlap en ook veel overlap met de al geïnventariseerde indicatoren op basis 
van de literatuur (5.1.1) en de workshop (Bijlage 1). Toch zijn er ook nog aanvullingen gevonden, een 
aantal voorbeelden. 
1) Voor wat betreft de drie categorieën zijn de volgende aanvullingen gevonden: 

⁃ Producten: meetinstrumenten, databases, simulatiemodellen, brochures en toolkits; 
⁃ Netwerken/samenwerking: (internationale) uitwisselingsprogramma’s, expert in EU panels en 

werkplaatsen; 
⁃ Kennisinteracties: summer schools, afstudeerlabs/ateliers, extra-curriculair programma’s en 

social media. 
2) Voor wat betreft de criteria/indicatoren zijn er 21 toegevoegd aan de lijst (Bijlage 5), deze gaan onder 

andere over: 
⁃ Kwaliteit van onderzoek: RDM, begeleidingscommissies, inzet methodoloog, scholing van 

onderzoekers; 
⁃ Bereik en zichtbaarheid: beoogd bereik, zichtbaarheid vergroten; 
⁃ Internationalisering: internationalisering van samenwerking, internationale erkenning. 

De aanvullingen op de categorieën zijn opgenomen in de doorwerkingsmatrix (5.2), de aanvullingen op 
de criteria/indicatoren zijn opgenomen in de basislijst van indicatoren (Bijlage 5). 

 
5.2 Categoriseren 
Met de inventarisatie van de indicatoren kunnen we nu een aantal bouwstenen samenbrengen. Ten 

eerste hebben we via een logische analyse van het concept doorwerking zes qualita afgeleid (zie 4.2/4.3): 
drie van deze qualita gaan over de inspanningen van het onderzoek (volume, aard en kwaliteit) en drie van 
de qualita gaan over de invloed van het onderzoek (activatie, relevantie en gebruik). Met deze zes 
aspecten hebben we iets in handen om ergens iets van te vinden, het geeft aan waar je op moet letten: is 
er genoeg (volume)? Is de kwaliteit in orde? Wordt het gebruikt? Het zegt echter nog niet waar je het over 
hebt: waar is er genoeg van? De kwaliteit van wat is in orde? Wat is het dat gebruikt wordt? Het antwoord 
hierop is natuurlijk het praktijkgericht onderzoek, maar de behoefte is juist om preciezer te zijn dan dit 
globale antwoord en daarbij het ‘unieke’ van het praktijkgericht onderzoek tot uitdrukking te laten komen 
(hoofdstuk 2). 

 
Ten tweede hebben we dus een bepaalde onderverdeling nodig van het praktijkgericht onderzoek an 

sich. We kiezen hier niet voor een onderverdeling naar doelgroepen zoals de BKO doet. Doelgroepen zijn 
onmiskenbaar belangrijk in het rapporteren over doorwerking van praktijkgericht onderzoek, maar zien we 
niet als typisch of uniek voor het praktijkgericht onderzoek, ook fundamenteel onderzoek en toegepast 
onderzoek bedienen de wetenschap, praktijk en de samenleving. Doelgroepen zijn dan ook als een 
aanvullende ‘dimensie’ gepositioneerd (1.1). We kiezen ook niet voor een onderverdeling naar 
processtappen, zoals logische modellen doen. Niet alleen zijn de processtappen niet eenduidig 
beschreven (output - outcome - impact) maar we vragen ons ook af of een enkel procesmodel ten 
grondslag kan/moet liggen aan de diversiteit van het praktijkgericht onderzoek.  

 
Waar we wel voor kiezen is een inhoudelijke typering van het praktijkgericht onderzoek. We doen dit 

aan de hand van twee verkregen inzichten: 
1. In de typering van het ‘unieke’ van praktijkgerichte onderzoek (hoofdstuk 2) en in de analyse van 

alternatieve modellen (4.1.2) zijn we tot een aantal uitgangspunten gekomen die we voor een 
dergelijke typering kunnen gebruiken, namelijk:  

a. dat stakeholders in de brede zin van het woord betrokken (kunnen) zijn in het 
onderzoekstraject om aan te geven wat de vraag precies is (vraagarticulatie), wanneer het 
gaat werken (realistisch), zelf invloed uit te kunnen oefenen in andere manieren van werken 
(performatief) en bij te dragen aan een gezamenlijk narratief oftewel een theory of change (co-
productie);  

b. een grote diversiteit aan producten; 
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c. doorwerking vindt plaats in het gehele onderzoeksproces niet alleen ‘op het eind’; 
d. een structurele verbinding met het onderwijs 
e. onderzoek vindt plaats in (multidisciplinaire) netwerken. 

2. Tijdens de workshop met lectoren (zie bijlage 2) werden geselecteerde indicatoren ‘spontaan’ in 
bepaalde categorieën ingedeeld, zoals indicatoren die gaan over producten of indicatoren die gaan 
over netwerken. Ook dook de aanduiding ‘kennisinteracties’ op voor allerlei soorten interacties die 
gericht zijn op onder andere kennisontwikkeling en kennisdeling. 
 
Op basis van deze twee inzichten zijn de volgende drie categorieën gemaakt (zie Tabel 3). De eerste 

categorie ‘producten’ staat voor een grote diversiteit aan tastbare resultaten die het onderzoek oplevert, en 
komt daarmee tegemoet aan de wens, of noodzaak, bij praktijkgericht onderzoek verder te kijken dan 
alleen publicaties. De tweede categorie ‘netwerken & samenwerkingsverbanden’ staat voor betrokkenheid 
van stakeholders in het onderzoek en deelname in allerlei georganiseerde gremia, van intern en regionaal 
tot (inter)nationaal. In feite staat dit voor wat Brouns (2016) ‘praktijkverbondenheid’ noemt, de agora. Deze 
categorie komt tegemoet aan het kenmerk van verknoping van het praktijkgericht onderzoek met het 
werkveld en de samenleving. De derde categorie ‘kennisinteractie’ staat voor allerlei interacties binnen en 
buiten het onderzoek gericht op kennis ontwikkelen, kennis delen en kennis toepassen. Deze categorie 
komt tegemoet aan het kenmerk dat de doorwerking van praktijkgericht onderzoek in het gehele proces 
van onderzoek plaatsvindt. 

 
Tabel 3: Categorieën om over doorwerking van praktijkgericht onderzoek te rapporteren 

 

 Producten Netwerken & Samenwerking Kennisinteracties 

Betreft Tastbare resultaten Deelname in georganiseerde 
gremia 

Interacties gericht op kennis 
ontwikkelen, kennis delen en 
kennis toepassen 

Voorbeelden Publicaties, websites, 
(simulatie)modellen, apps, 
tentoonstellingen, 
(behandel)protocollen, 
ontwerpen, software, 
databases, demonstrators, 
prototypes, blogs/vlogs, 
tool(kit)s, methodieken, 
spellen, interactieve 
dashboards, kennisclips, 
onderwijsproducten, 
krantenartikelen/ 
opiniestukken, brochures, 
handboeken/syllabi, etc. 

Netwerken, commissies, 
adviesraden, consortia, 
stuurgroepen, denktanks, 
living labs, fieldlabs, 
werkplaatsen, CoE's, 
beroepenveld-commissies, 
learning communities, jurylid,  
redactieraad 
(wetenschappelijke) 
publicaties/congressen, 
rondetafelbijeenkomsten, 
uitwisselingsprogramma’s, EU 
panels etc. 

Presentaties, workshops, 
masterclasses, co-creatie 
sessies, trainingen/ scholing, 
summer schools, 
consultancygesprekken, 
interviews, cursussen, 
paneldeelnames, 
(gast)colleges, hackatons, 
expertisesessies, seminars, 
afstudeerlabs/ateliers, extra-
curriculaire programma’s, 
socal media etc. 

Komt tegemoet 
aan 

Diversiteit van producten/ 
diensten 

Verknoping met werkveld en 
samenleving 

Doorwerking tijdens het 
gehele onderzoeksproces 

 
 
Indien we deze drie categorieën combineren met de eerder beschrijven zes qualita ontstaat een 

matrix. Deze doorwerkingsmatrix lokt allerlei interessante vragen uit die de doorwerking van praktijkgericht 
onderzoek meer in detail beschrijven, zoals: wie dragen er allemaal bij aan het onderzoek en vanuit welke 
netwerken? (aard/netwerken); wie bereiken we met presentaties over ons onderzoek? 
(activatie/kennisinteracties); worden onze prototypes gebruikt, door wie en waarom? 
(bruikbaarheid/producten); hoeveel kennisclips hebben we gemaakt? (volume/producten); et cetera. Met 
deze matrix hebben we ook een basisstructuur die we kunnen gebruiken om de overvloed van indicatoren 
te categoriseren en daarmee de keuze voor bepaalde indicatoren te vergemakkelijken (zie 1.2 tool #2).62 

 
62 De matrix lijkt op het eerste gezicht misschien op de gepresenteerde tabel in Andriessen & Franken (2015) maar 
verschilt op essentiële punten: 1) de tabel gebruikt twee andere dimensies, namelijk doelgroepen 
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Tabel 4: Doorwerkingsmatrix 

 

 Producten Netwerken & Samenwerking Kennisinteracties 

Voorbeelden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualita 

Publicaties, websites, 
(simulatie)modellen, apps, 
tentoonstellingen, 
(behandel)protocollen, 
ontwerpen, software, 
databases, demonstrators, 
prototypes, blogs/vlogs, 
tool(kit)s, methodieken, 
spellen, interactieve 
dashboards, kennisclips, 
onderwijsproducten, 
krantenartikelen/ 
opiniestukken, brochures, 
handboeken/syllabi, etc. 

Netwerken, commissies, 
adviesraden, consortia, 
stuurgroepen, denktanks, 
living labs, fieldlabs, 
werkplaatsen, CoE's, 
beroepenveld-commissies, 
learning communities, jurylid,  
redactieraad 
(wetenschappelijke) 
publicaties/congressen, 
rondetafelbijeenkomsten, 
uitwisselingsprogramma’s, EU 
panels etc. 

Presentaties, workshops, 
masterclasses, co-creatie 
sessies, trainingen/ scholing, 
summer schools, 
consultancygesprekken, 
interviews, cursussen, 
paneldeelnames, 
(gast)colleges, hackatons, 
expertisesessies, seminars, 
afstudeerlabs/ateliers, extra-
curriculaire programma’s, 
social media etc. 

Volume 
 

   

Aard 
 

   

Kwaliteit 
 

   

Activatie 
 

   

Relevantie 
 

   

Bruikbaar-heid 
 

   

 
 
Alvorens de indicatoren te plaatsen in de doorwerkingsmatrix moeten we een eerder gemaakt punt 

terughalen, namelijk het verschil tussen een criterium en een indicator (4.1.1). Dit onderscheid wordt niet 
altijd gemaakt en leidt tot verwarring. Zoals gezegd is een criterium een stelregel waar je aan moet 
voldoen, een indicator is de maat die aangeeft of je aan de stelregel, het criterium, hebt voldaan. Een 

 
(wetenschap/praktijk/onderwijs), daar is hier niet voor gekozen, en een dimensie van netwerken - producten - impact. 
Netwerken en producten zijn ook opgenomen in de doorwerkingsmatrix. Onduidelijk is hoe ‘impact’ past in deze 
dimensie, het lijkt aan de ene kant te verwijzen naar een doorwerking op langere termijn (proces), aan de andere kant 
lijkt het vooral te verwijzen naar gebruik (qualita). In beide interpretaties blijft het een vreemd concpet om het op 
dezelfde dimensie te plaatsen als producten en netwerken; 2) in de tabel ontbreken qualita (afgezien van het woord 
‘gebruik’), oftewel niet duidelijk is wat er gerapporteerd moet worden als er in de tabel bijvoorbeeld staat ‘lezingen’: 
hoeveel? kwaliteit? wie er bereikt is? et cetera; 3) de tabel wordt gepresenteerd als ‘indicatoren voor doorwerking’ maar 
geen van de cellen in de tabel bevat een indicator: ‘netwerk’, ‘prototypen’, ‘coaching’ zijn geen indicatoren hooguit 
aandachtspunten en roepen steeds de vraag op ‘wat wil ik hier over zeggen?’ of ‘hoe bewijs ik dit?’ (zoals bij de 
‘indicator’ ‘continuering samenwerking’).  Vragen die een indicator juist hoort te voorkomen. 
 
De matrix verschilt ook van de tabel in de notitie van de commissie Pijlman (Vereniging Hogescholen, 2017), de 
voornaamste reden hiervoor is dat die notitie gaat over standaard 3 van het BKO, de kwaliteit van praktijkgericht 
onderzoek. De discussie hier richt zich op standaard 4 van de BKO, de impact van praktijkgericht onderzoek. Het is zeer 
de vraag of een model opgesteld voor een kwaliteitsproces 1-op-1 ook als basis kan dienen voor een analyse van 
doorwerking. Dat is wel de stilzwijgende aanname in de notitie van de commissie Franken (Vereniging Hogescholen, 
2018) die wel over impact (doorwerking) gaat en de tabel van de Commissie Pijlman als basis gebruikt. Het gevolg is een 
anecdotische uitwerking van doorwerking en geen fundamentele analyse van doorwerking, noch het benoemen van 
indicatoren. 
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criterium is bijvoorbeeld ‘resultaten zijn toegankelijk’, een indicator zou dan kunnen zijn het relatieve 
aandeel van publicaties dat via open access is gepubliceerd. Een criterium als ‘onderzoekers zijn integer’ 
is al een stuk lastiger te ‘bewijzen’, een indicator zou kunnen zijn het aantal onderzoekers dat een cursus 
integriteit heeft gevolgd of, indien dat bestaat, geslaagd is voor een ‘integriteitstoets’. Indicatoren zijn dus 
de bewijslast dat aantoont dat voldaan is aan een bepaald criterium, op te sporen met het ezelsbruggetje 
‘ik weet dat X is bereikt als ik zie dat …’.  

 
Ook in de verzamelde indicatoren (bijlage 5) zien we criteria en indicatoren door elkaar lopen. Zo is 

‘toename van innovatievermogen bedrijven’ (#45) eerder een criterium, juist omdat de vraag gesteld kan 
worden: hoe toon ik dat nou aan? Terwijl ‘aantal open access publicaties’ (#17) eerder een indicator is, 
juist omdat de vraag gesteld kan worden: wat toon ik hiermee aan? Bij sommige indicatoren moet 
inderdaad de kritische vraag gesteld worden wat ze nu precies onderbouwen, het aantal open access 
publicatie kan een maat zijn voor het criterium ‘toegankelijkheid’, maar wat toont ‘aantal gewonnen prijzen’ 
nu precies aan? En soms is een ‘indicator’ ook ambigue: ‘tevredenheid stakeholders (#57) kan zowel als 
een criterium worden gelezen (hoe toon ik dit aan?) als een indicator (wat toon ik hiermee aan?). Met dit 
inzicht is de lijst van ‘indicatoren’ nogmaals doorgenomen en zijn criteria en indicatoren van elkaar 
gescheiden en/of naar elkaar vertaald (zie Bijlage 5). Het resultaat van deze heranalyse zijn 18 criteria 
(Tabel 5) en 85 verschillende indicatoren. De indicatoren zijn gebruikt om de doorwerkingsmatrix te vullen 
(zie tool #2b) en indicatorensets samen te stellen waar de eerste tool van de beslissingsboom naar 
verwijst (zie Bijlage 4). 

 
Tabel 5: Criteria voor praktijkgericht onderzoek (in willekeurige volgorde) 

 
 Criterium 
1. Er zijn strategische (meerjarige) partnerships met diverse instellingen, bedrijven en organisaties. 
2. Er is een gezamenlijke visie van de samenwerkingspartners. 
3. Het onderzoek sluit aan bij (regionale/nationale/internationale) agenda's. 
4. Onderzoekers nemen deel aan (regionale) netwerken. 
5. Onderzoekers zijn lid van (regionale) adviescomissies. 
6. De beroepspraktijk is betrokken bij het onderzoek. 
7. Het onderwijs is betrokken bij het onderzoek. 
8. De onderzoekswereld is betrokken bij het onderzoek. 
9. Het onderzoek is relevant voor de praktijk. 

10. Het onderzoek is multidisciplinair/interdisciplinair van aard. 
11. Het onderzoek draagt bij aan kennisverhoging. 
12. Het onderzoek heeft kwaliteit. 
13. Er is sprake van een diversiteit aan onderzoeksresultaten. 
14. In het onderzoek is sprake van co-makerschap. 
15. Het onderzoek levert een bijdrage aan het onderwijs. 
16. Het onderzoek wordt (internationaal) erkend. 
17. Onderzoeksresultaten worden gebruikt. 
18. Onderzoeksresultaten zijn toegankelijk. 

 
 
5.3 Verdere ontwikkeling van indicatoren 
De samenstelling van een eerste set van indicatoren en de categorisering daarvan in een structuur 

c.q. matrix is de eerste stap in de ontwikkeling van een robuuste en valide set van indicatoren. 
Vervolgstappen die we zien zijn de volgende: 
1. Vanuit het referentiemodel (Figuur 2 in 3.2) is af te leiden dat de indicatoren gekoppeld moeten 

worden aan een ‘datalaag’, dat wil zeggen dat er informatie moet worden geselecteerd en verzameld 
om een indicator te vullen. Dit geldt voor zowel een kwantitatieve als kwalitatieve invulling: financiële 
gegevens uit een spreadsheet, een lijst van publicaties uit een registratiesysteem, een reeks 
interviews, een workshop over het gebruik van onderzoeksresultaten et cetera. Hier komen praktische 
overwegingen om de hoek: welke informatie is al voorhanden? Hoeveel inspanning kost het om 
(nieuwe) informatie te verzamelen? Is de gebruikte informatie betrouwbaar? Hoe representatief is de 
informatie? Dit kan leiden tot het bijstellen van de lijst van indicatoren en een meer precieze 
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omschrijving c.q. operationalisatie van een indicator. 
2. Ook het praktische gebruik van de set van indicatoren is een lakmoestest: welke indicatoren worden 

gekozen om het onderzoek te evalueren en waarom? Zijn er over de verschillende domeinen heen 
terugkerende sets van indicatoren die als een gemeenschappelijk basis kunnen worden gekenmerkt? 
Waar zit de variatie en wat is de motivatie daarachter? In feite is dit een pleidooi voor het opzetten van 
een (formatief) proces om het gebruik van de indicatoren te monitoren. De ontwikkelde tools (1.2) 
kunnen daar instrumenteel aan zijn. 

3. Indicatoren kunnen ook getoetst worden op hoe ‘goed’ ze zijn, met andere woorden er zijn criteria op 
te stellen om een keuze te maken uit mogelijk te gebruiken indicatoren. Een voorbeeld is praktische 
bruikbaarheid, waar de bovenstaande twee punten in feite om gaan. De literatuur verschilt echter over 
welke criteria dit zijn (zie Tabel 6). Desalniettemin is het verstandig een beperkt aantal criteria op te 
stellen om indicatoren aan te toetsen. Waarbij men waakzaam moet zijn om niet juist die indicatoren te 
verwijderen die erg relevant maar niet volledig robuust zijn of waarvoor de data lastig te verzamelen is, 
want dan blijven alleen al snel de usual suspects over van ‘geld, mensen, publicaties en patenten’ 
(Brouns, 2016). 
 

Tabel 6: Verschillende criteria om ‘goede’ indicatoren te selecteren 
 

Bron RBA-methodiek63 Waardevol64 PIPA-methodiek65 

Criteria voor 
indicatoren 

• Communication power: 
Is de indicator goed 
communiceerbaar naar 
alle betrokkenen? Is 
makkelijk te begrijpen wat 
de indicator betekent? 
Ervaart de community de 
indicator allemaal 
hetzelfde? 

• Proxy power: Is de 
indicator een goede 
vertegenwoordiger (proxy) 
van andere indicatoren 
zodat kan worden volstaan 
met in totaal maximaal 2 of 
3 indicatoren? 

• Data power: Is er 
voldoende data 
beschikbaar die valide en 
betrouwbaar is en ook 
regelmatig beschikbaar om 
de voortgang te 
monitoren? 

• Meetbaar: is de indicator 
meetbaar en is de 
interpretatie eenduidig? 

• Beschikbaar en 
betrouwbaar: zijn 
benodigde gegevens 
beschikbaar en 
betrouwbaar? 

• Manipuleerbaar: hoe 
eenvoudig zijn scores te 
manipuleren? 

• Valide: meet de indicator 
dat wat we willen meten?  

• Function to monitor 
whether the project will 
reach the goals set; 

• Need to enable learning 
during the project, so as to 
stimulate changes and 
improvements; 

• Should reflect 
characteristics of the 
specific project; 

• Should be realistic to 
use, and this includes that 
it should be financially 
justified to 
collect evidence; 

• Need to be endorsed by 
policy and politics. 

 
 
5.4 Conclusie 
De overdaad en grote verscheidenheid aan indicatoren voor de doorwerking van praktijkgericht 

onderzoek is op twee manieren aangepakt. Allereerst is er gepoogd een hanteerbare lijst van indicatoren 
op te stellen. Die lijst is gebaseerd op een literatuuronderzoek (5.1.1), een interactieve lectorensessie 
(bijlage 1) en een analyse van de zes kritische reflecties van de kenniscentra uit 2018 (5.1.2). Dit heeft 
geleid tot een basislijst van 88 indicatoren (bijlage 5). Vervolgens is het onderscheid tussen een criterium 
en een indicator gebruikt om verdere helderheid aan te brengen in de indicatoren. Dit heeft geleid tot 18 
criteria en 85 indicatoren, waarbij de omschrijving van de indicatoren soms iets is aangepast zodat ze een 

 
63 Zie Friedman (2005); Van Vliet (2015). 
64 Drooge et al. (2011). 
65 Drooge & Spaapen (2017). 
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meer ‘aantoonbaar’ karakter krijgen, dat wil zeggen dat duidelijk is hoe bewijs ervoor kan worden 
aangedragen. Dat is nog niet altijd gelukt, in die zin dat sommige indicatoren nog een zekere 
onbepaaldheid in zich hebben. Dit heeft onder andere te maken met dat een aantal begrippen niet is 
gedefinieerd (wat is precies een leergemeenschap?), en ook doordat toch nog bepaald taalgebruik is 
gehanteerd zoals ‘bijdrage aan’ en ‘wordt gebruikt’, waarover dus de vraag kan worden gesteld: maar hoe 
dan? Bovendien worden in sommige indicatoren doelgroepen genoemd en in andere indicatoren niet, 
terwijl we eigenlijk de doelgroepen als aparte dimensie zien (zie 1.1). We hebben er voor gekozen in 
sommige gevallen de formulering van de geïnventariseerde indicatoren aan te houden om de 
herkenbaarheid in stand te houden. In een volgende stap zal aan de hand van de overwegingen in de 
doorontwikkeling van de indicatoren (zie 5.3) hierin dus nog een slag gemaakt moeten worden.  

 
Een tweede aanpak die is gebruikt, is om de indicatoren te plaatsen in een inhoudelijk raamwerk. Dat 

inhoudelijk raamwerk (hoofdstuk 4) heeft de vorm aangenomen van een matrix (zie 5.2). De indicatoren 
zijn geplaatst in de matrix waarmee de indicatorenlijst niet alleen meer hanteerbaar wordt maar ook 
duidelijk wordt welke indicatoren waarover gaan. Zo ontstaat er een gestructureerd en samenhangend 
overzicht. De matrix geeft eenheid aan de verscheidenheid. De plaatsing van de indicatoren in de matrix 
leverde wel enkele problemen op. Zo kunnen sommige indicatoren op meerdere plekken in de matrix 
worden geplaatst. Bijvoorbeeld ‘dubbelaanstellingen’ kan worden gezien als indicator voor de verknoping 
met de wetenschap (hoogleraar/lector) of onderwijs (hoofddocent/docent-onderzoeker), maar ook als 
indicator voor de kwaliteit van het onderzoek. Andere criteria gelden voor meerdere categorieën, zo is de 
integriteit van een onderzoeker, als indicator voor de kwaliteit van het onderzoek, niet beperkt tot alleen de 
kennisproducten maar geldt die integriteit evenzeer voor het optreden van de onderzoeker in netwerken en 
bij kennisinteracties. Dit soort voorbeelden zien we meer als een praktisch probleem dat bij het gebruik van 
de doorwerkingsmatrix aandacht verdient. 

 
Tot slot is het goed te beseffen dat de ingevulde matrix een ‘nieuwe’ structuur is gevuld met ‘oude’ 

indicatoren. De termen ‘nieuw’ en ‘oud’ zijn hier relatief: de matrix is gebaseerd op actuele conceptuele 
discussies over impact van onderzoek en probeert deze nieuwe inzichten te verdisconteren; de indicatoren 
zijn een optelsom van hoe de laatste jaren (praktijkgericht) onderzoek is geëvalueerd. Dit sluit niet altijd 
naadloos aan. Een praktisch voorbeeld is dat bij de drie categorieën (producten/netwerk/kennisinteracties) 
in de matrix allerlei voorbeelden worden genoemd die in principe allemaal een eigen indicator kunnen 
krijgen voor alle zes qualita (hoeveel zijn er gedaan? zijn ze relevant gevonden? was de kwaliteit op orde? 
et cetera). Het aantal demonstrators die zijn gemaakt, aan welke rondetafelbijeenkomsten is deelgenomen 
of met wie welke hackatons zijn georganiseerd zijn alle drie nuttige indicatoren en geven ook inzicht in het 
onderzoek. Echter in de geïnventariseerde indicatoren komen lang niet alle voorbeelden voor: dus wel 
bijvoorbeeld het aantal co-creatie sessies maar dus niet het aantal hackatons, wel het aantal 
lidmaatschappen van commissies maar niet optredens als jurylid, wel het aantal publicaties maar niet het 
aantal kennisclips, interactieve dashboards et cetera. Met andere woorden: de rijkheid aan activiteiten en 
resultaten is niet teruggevonden in de reeks van geïnventariseerde indicatoren. 

 
Een meer fundamentele vraag die de ingevulde matrix oproept is de vraag: zijn dit nu de indicatoren 

waar we het praktijkgericht onderzoek verder mee willen opstuwen? Het antwoord op die vraag kan gaan 
over de onvolledigheid van de indicatoren, zoals hierboven reeds geëntameerd; of over de balans: ligt de 
nadruk niet erg op volume en te weinig op gebruik en relevantie? Of dat antwoord kan meer radicaal zijn: 
waarom vasthouden aan ‘oude’ indicatoren en niet belast door het verleden de doorwerkingsmatrix zien 
als een ‘omheinde’ groene weide en zelf indicatoren benoemen? We lopen niet weg voor deze discussie, 
en op sommige vragen hebben we (impliciet) antwoord gegeven. Het zijn ook vragen die we expliciet bij de 
lezer neerleggen. Waarbij ons inziens belangrijk is dat we hebben laten zien dat het ‘do-able’ is om aan de 
hand van de aangereikte doorwerkingsmatrix uitspraken te doen over praktijkgericht onderzoek die een 
bruikbaar en gedeeld raamwerk geeft, maar tegelijkertijd ook voldoende vrijheid biedt om daar zelf keuzes 
in te maken. De doorwerkingsmatrix is vrij te gebruiken, het gebruik is echter niet vrijblijvend.  
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6. Discussie 
 
Binnen de Hogeschool van Amsterdam is er behoefte om betere uitspraken te kunnen doen over wat 

het praktijkgericht onderzoek weet te bereiken. De tekortkomingen van het tot nu toe gehanteerde 
impactmodel door de HvA, bedenkingen over de indicatoren in de BKO standaard 4 en een ongenoegen 
dat het unieke van het onderzoek onvoldoende tot zijn recht komt, zijn duidelijk terug te lezen in 
bijvoorbeeld de kritische reflecties van de kenniscentra in 2018. Het aantonen van impact van 
(praktijkgericht) onderzoek is echter een moeilijke en complex ontwerp. Deze notitie probeert een eerste 
handreiking te zijn in die discussie door praktische tools aan te bieden om tot een meer compleet en 
gestructureerd overzicht te komen van de doorwerking van praktijkgericht onderzoek. Uitgangspunt hierbij 
is recht te doen aan het unieke karakter van het praktijkgerichte onderzoek en de grote verscheidenheid in 
uitgangspunten, methodes en resultaten daarvan. Vooral dit laatste betekent dat er niet één alomvattende 
‘index’ is nagestreefd, maar dat ons een toolbox voor ogen staat die gebruikers ondersteunt in het 
inzichtelijk maken van de doorwerking van het praktijkgericht onderzoek in al zijn verscheidenheid. 

 
Deze ‘toolbox’ kan vooralsnog niet volledig worden gefundeerd op een integraal raamwerk dat past bij 

het praktijkgerichte onderzoek. In de (internationale) literatuur is een dergelijk raamwerk (nog) niet aan te 
treffen ondanks de vele methoden die er zijn. Sommige van deze methoden sluiten wel beter aan bij 
(deelaspecten van) het praktijkgericht onderzoek omdat ze bijvoorbeeld meer aandacht hebben voor 
samenwerking en de bijdrage van verschillende partijen in een onderzoekstraject. Het is wel mogelijk een 
aantal kenmerken te noemen waaraan een dergelijk raamwerk voor praktijkgericht onderzoek zou moeten 
voldoen, zoals betrokkenheid van stakeholders, een grote diversiteit aan producten en kennisinteracties 
gedurende het gehele onderzoeksproces. Vanuit deze kenmerken, een bespreking van de literatuur en 
een eerste (logische) analyse van relevante begrippen in de discussie is een matrix samengesteld. In deze 
matrix zijn twee dimensies verdisconteerd: een dimensie waar je uitspraken over kan doen als het gaat om 
doorwerking (producten, netwerken en kennisinteracties) en een dimensie wat je daarover kan zeggen 
(volume, aard, kwaliteit, activatie, relevantie en gebruik). Deze matrix kan gevuld worden met indicatoren 
(daar waar je aan afmeet dat je dat streven hebt gehaald). In een drietal rapportagetools zijn deze 
inzichten verwerkt, inclusief een flexibel corpus van indicatoren, zodat hopelijk eenvoudig aan de slag kan 
worden gegaan. Voorafgaand aan de inzet van deze tools moet wel een aantal keuzes moeten worden 
gemaakt. Kortom, de tools zijn bedoeld als praktische ondersteuning, maar het in kaart brengen van de 
doorwerking is nooit een simpele invuloefening. 

 
In de uitgebreide onderbouwing van de tools zijn ook vraagstukken naar voren gekomen die nog niet 

opgelost zijn, zowel praktische als meer fundamentele vraagstukken. De praktische vraagstukken, 
waardoor gebrek aan tijd nog niet is toegekomen, betreffen bijvoorbeeld de uitwerking naar verschillende 
doelgroepen toe en de uitwerking naar welke data gebruikt kan worden en beschikbaar is om indicatoren 
feitelijk in kaart te brengen. 

 
Van de meer fundamentele vraagstukken willen we er hier twee aanstippen. De eerste betreft de 

opgeworpen vraag of een raamwerk voor doorwerking gebaseerd moet zijn op een procesmodel. Vaak 
wordt dit als vanzelfsprekendheid aangenomen, zoals bijvoorbeeld door de commissie Franken in Meer 
waarde met HBO (2018). De (aantrekkings)kracht van logische modellen en/of de standaard manier van 
werken binnen projectstructuren (middelen organiseren, project uitvoeren, disseminatie) zijn mogelijk 
debet aan deze ‘vanzelfsprekendheid’. In deze notitie is gekozen voor een conceptuele aanpak van 
doorwerking door categorieën te benoemen waarover je kunt rapporteren en qualita benoemen wat je 
daarover kunt zeggen. Daarmee wordt niet ontkend dat doorwerking ontstaat in een proces maar wel 
wordt hiermee benadrukt dat je over doorwerking kunt praten ongeacht de procesinrichting van het 
onderzoek. Hierdoor wordt geen onderzoek uitgesloten dat niet een voorgeschreven procesformat 
doorloopt, hoe inventief of flexibel dat procesformat ook in elkaar steekt.  

 
Een tweede fundamenteel discussiepunt hangt samen met het onderscheid tussen formatief en 

summatief, het onderscheid tussen een nadruk op leren in plaats van op verantwoorden. De huidige 
kwaliteitscycli van bijvoorbeeld visitaties zijn toch vooral een terugkijken, een momentopname van wat is 
bereikt om zo tot kwalificaties te komen van onvoldoende, goed et cetera. Een aantal methoden die ook 
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kort zijn aangestipt (4.1.2) leggen veel meer de nadruk op de kennisvergaring hoe impact bereikt kan 
worden en hoe dat beter kan, of dat is door impact pathways te analyseren of door veel nauwgezetter 
bijdragen van verschillende stakeholders in kaart te brengen. Hierbij is veel meer aandacht voor een 
verdere optimalisering van het onderzoeksproces, in de veronderstelling dat daarmee ook de doorwerking 
wordt vergroot. Het is de vraag of en in hoeverre beide perspectieven strijdig met elkaar zijn. Wel 
constateren we dat het formatieve perspectief te weinig wordt uitgedragen of in ieder geval zichtbaar 
gemaakt en gewaardeerd.  

 
In de inleiding is aangegeven dat deze notitie een eerste stepping stone is, dit is niet bedoeld als 

‘dreigement’ dat er nog veel meer ‘papier’ zal volgen, hoewel er zeker nog genoeg uit te zoeken is. Wat we 
bedoelen is dat hoewel deze notitie gestoeld is op veel praktische ervaring, de voorstellen nog niet 
‘getoetst’ zijn aan de praktijk. Niet alleen vanuit nieuwsgierigheid gedreven vragen zoals welke indicatoren 
worden gekozen om het onderzoek te evalueren en waarom?, maar ook vanuit vragen zoals: worden de 
voorstellen in deze notitie relevant gevonden en gaat het gebruikt worden? Die toetsing ligt dus in de 
praktijk, in de dialoog. Deze notitie zoekt nadrukkelijk die dialoog met collega’s in de HvA en ook 
daarbuiten. We hopen dat in ieder geval dat wordt opgepakt: gezamenlijk het gesprek voeren over de 
doorwerking van praktijkgericht onderzoek, over domeinen, disciplines en hogescholen heen. 
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Bijlage 1: Verslag Lectorenbijeenkomst 21 november 2019 - Impact van 
Praktijkgericht Onderzoek 

 
Programma en achtergrond 
In de interne evaluatie onderzoek (2018) gaf de commissie Schreiber het advies de impact van ons 

onderzoek beter zichtbaar te maken. In aanloop naar de externe evaluatie onderzoek (2021) ligt er dus 
een mooie opdracht voor ons. Daarom gaan we op 21 november graag met jullie in gesprek over de vraag: 
waaruit blijkt de relevantie van ons praktijkgericht onderzoek en hoe maak je dat zichtbaar?  

 
Na de presentatie en introductie van lector Harry van Vliet, is in vier interfacultaire subgroepen op een 

interactieve manier een start gemaakt met het benoemen van indicatoren die kunnen helpen om samen 
met het onderzoeksteam het verhaal over impact te vertellen aan de evaluatiecommissie en om de 
eigenheid van praktijkgericht onderzoek meer tot zijn recht te laten komen. 

  
Plenaire terugkoppeling subgroepen 
Groep 1 stelde vast dat indicatoren gericht op Betrokkenheid 'praktijk'/professionals bij onderzoek (#6) 

of Lidmaatschappen van (regionale) adviescommissies (beroepspraktijk, wetenschap, overheid) (#24) als 
belangrijk werden gezien. Daarnaast ook Diversiteit aan output (#21) maar ook indicatoren gerelateerd aan 
onderwijs zoals Bijdragen aan curriculumvernieuwing (#22). Op de blanco kaart werd ‘kennisinteractie’ 
genoteerd. Bij groep 1 leverden de speelkaarten waarop ‘aantallen’ stonden de meeste discussie op, bijv. 
meten van aantallen fte, subsidies, publicaties etc.  

 
Groep 2 deelde de kaarten in volgens drie thema’s: netwerken, producten, onderwijs/kennis delen. De 

belangrijkste indicator was Aantoonbare bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken (#44). In het 
verlengde daarvan werd op de blanco kaart toegevoegd ‘Langdurige inzet voor maatschappelijke 
vraagstukken’. Ook in deze groep werd (onder het thema ‘Onderwijs/kennis delen’) aangegeven dat ‘tellen’ 
niet favoriet was, maar de focus liever werd gelegd op het ‘hoe’. Belangrijk is om te kijken naar niveau en 
mate van innovatie. Ten aanzien van het thema ‘netwerken’ werd ook in deze groep de indicator op 
Betrokkenheid 'praktijk'/professionals bij onderzoek (#6) genoemd, maar ook Burgerbetrokkenheid 
(Quadruple, #50). Deelname in Regionale netwerken (#4) is een belangrijk aandachtspunt. In het derde 
thema ‘Producten’ werd genoemd dat ook Niet-academische disseminatie (#34) (de “Margriet” factor 
genoemd) van belang is, en daarnaast ook In company cursussen (#19) en aandacht voor Diversiteit aan 
output (#21). Eerder genoemd in groep 1.  

 
Groep 3 zag het Aantal bereikte/betrokken studenten (#32) als belangrijke indicator. Zichtbaarheid van 

de lectoren en het onderzoek is van belang. In het verlengde daarvan werd ook Bijdragen aan 
curriculumvernieuwing (#22) genoemd. Ook hier werden Niet-academische disseminatie (#34), de 
eerdergenoemde “Margriet” factor, maar ook juist Aantal wetenschappelijke publicaties (#14) als 
belangrijke indicatoren genoemd. Met de kanttekening dat het woordje ‘niet’ in ‘niet-academisch’ vermeden 
moet worden is. Voorts werd in deze groep de indicator Aantoonbare bijdrage aan maatschappelijke 
vraagstukken (#44) genoemd waarbij benadrukt werd dat dit op gespannen voet kan staan met de vaak 
vluchtige en kort-cyclische subsidieprojecten. Aantal co-creatie sessies (#35) zag men als belangrijke 
indicator, zodat er gedurende de uitvoering van het project ook kennis gedeeld kan worden. In interactie 
met de praktijk stelde deze groep dat ook Strategische partnerships (#1) en Aantal 
consultancy/adviesopdrachten (#20) van belang is ten aanzien van impact. Op de blanco kaarten werd tot 
slot toegevoegd: Ontwikkeling van methodieken en Flipping Narratives 

 
Ook groep 4 noemde Aantal co-creatie sessies (#35) als eerste belangrijke indicator en daarbij werken 

aan een Gezamenlijke visie (#2). Genoemd werd het werken aan duurzaamheid en inclusie. Andere 
indicatoren die genoemd werden waren Niet-academische disseminatie (#34), Bijdragen aan 
leergemeenschappen intern/extern (#23), Deelname in (regionale) Netwerken (#4), maar juist ook in 
algemene zin de impact van het onderzoek op het onderwijs (zowel BA als MA). Meerjarige samenwerking 
(#3) werd als belangrijk gezien. Op de blanco kaarten noemde men: Samenhang tussen en samenvoegen 
van masterscripties en Leven Lang Leren. In het algemeen werd gezegd dat we als HvA beter moeten 
operationaliseren en iets moeten doen aan het ‘aantallen fetisj’. Er moet tot slot aandacht zijn voor 
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facultair-specifieke indicatoren.  
 
Conclusies 
Geleyn Meyer concludeert dat er duidelijk een aantal gemeenschappelijke indicatoren benoemd zijn. 

Hij voegt daar als suggestie nog aan toe ‘bijdragen aan Amsterdam’. De komende maanden wordt 
gekeken naar de mate van gemeenschappelijkheid in de genoemde indicatoren. Het streven is toe te 
werken naar een soort dashboard dat gebruikt kan worden om te laten zien hoe we impact van ons 
praktijkgericht onderzoek over het voetlicht brengen. Niet alleen in het kader van een interne/externe 
evaluatie, maar in het algemeen als het gaat om verantwoording. De bevindingen van deze bijeenkomst 
worden zowel in de Onderzoeksraad als in de Onderwijsraad gepresenteerd.  
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Bijlage 2: Pilotvoorstel Impactmeting van gebruik van onderzoeksresultaten 
 
Aanleiding 
Bij impact van onderzoeksprojecten denken we al snel aan het gebruik van resultaten en kennis in 

bijvoorbeeld de beroepspraktijk en het onderwijs. Bij een eerste inventarisatie van indicatoren blijken 
echter dat indicatoren over gebruik (en ook relevantie) ondervertegenwoordigd zijn. De indicatoren die er 
zijn, zijn of heel algemeen (“toename innovatievermogen bedrijven”; “onderzoek gebruikt in onderwijs”) of 
indirect (“aantal start-ups”). Standaarden helpen ook niet, zo laat de BKO-standaard 2016-2022 de meting 
van het ‘gebruik’ over aan de instelling en geeft slechts enkele suggesties die weinig behulpzaam zijn (een 
indicator voor gebruik is “landelijk gebruik”) of nogal discutabel zijn (“participatie in netwerken”). De vraag 
is of er niet meer structureel inzicht kan worden verkregen in het gebruik van onderzoeksresultaten dan 
momenteel het geval is.   

 
Doel 
Het achterhalen van enkele relatief simpele manieren om uitspraken te kunnen doen over het gebruik 

van onderzoeksresultaten. Belangrijke aspecten hierin zijn wie het gebruikt, hoeveel het gebruikt wordt en 
wat de aard van het gebruik is. 

 
Aanpak 
De aanpak bestaat uit een combinatie van interviews met projectmanagers en analyse van 

onderzoeksplannen om te achterhalen hoe op het gebruik van onderzoeksresultaten wordt gestuurd. Er 
zullen een aantal lopende en afgesloten projecten worden geselecteerd van verschillende faculteiten c.q. 
domeinen en van verschillende aard (zie lijstje onderaan). Enkele voorbeeldvragen die een rol zullen 
spelen in de interviews/analyse zijn:  
1. Wat is/was de beoogde doorwerking van het project bij de aanvang van het project? (hoe is dat 

geformuleerd). Wanneer ben je tevreden over het resultaat van de doorwerking? Maak hierbij 
onderscheid tussen het directe resultaat wat het project heeft voor de deelnemers aan het project en 
het resultaat wat de doorwerking in bredere zin zou moeten hebben. 

2. Is/ was er bij aanvang van het project een idee over de manier waarop de projectresultaten 
overdraagbaar kunnen worden gemaakt voor de doelgroep?  Is dit een publicatie, een handboek, 
software? 

3. Is er bekend wie de eigenaar (bedrijf, organisatie, netwerk) van de ontwikkelde kennis gaat worden? 
4. Is het nodig onderscheid te maken tussen impliciet eigenaarschap (bv. gebruik van zorgprotocol door 

zorginstelling) en expliciet eigenaarschap (eigendomsrecht)? 
5. Denk je dat er na de afronding van het onderzoeksproject nog activiteiten van de HvA worden 

verwacht t.a.v. de realisatie van doorwerkingsdoelstellingen? 
 
Beoogde uitkomst 
Indicatoren die het gebruik van onderzoeksprojecten in kaart kunnen brengen. 
 
Planning 
De voorbereiding vindt plaats in de maand januari 2020, de uitvoering in de maanden februari en 

maart. Een korte verslaglegging zal uiterlijk in de maand april 2020 plaatsvinden. 
 
Kosten 
Uitvoering van de werkzaamheden zullen geschieden door Ronald Mooijer en Harry van Vliet, en zij 

doen dit als opdracht vanuit hun reguliere werkzaamheden, wat inhoudt dat er geen additionele 
(personele) kosten verbonden zijn aan de pilot. 

 
Opties voor programma’s om te onderzoeken: 

• Gymleraar van de toekomst / “Gymmersmansoog” – RAAK PRO – loopt tot eind maart 2020 – Mirka 
Janssen (/Huub Toussaint) (FBSV) 

• IDO-Laad – RAAK PRO – recent afgerond – Simone Maase / Robert van den Hoed (FT) 
• Informele aanpak bij bezwaar – RAAK Publiek – loopt tot eind januari 2020 – Arnt Mein / Ivar Timmer 

(FMR) 
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• Op eigen kracht verder na intensieve zorg; ontwikkeling van een transmuraal fysiotherapie programma 
voor Intensive Care patiënten die naar huis worden ontslagen (REACH) - RAAK Publiek – loopt tot 
eind februari 2020 – Marike van der Schaaf (FG) 

• Maak het publiek! – RAAK MKB – loopt tot eind februari 2020 – Inte Gloerich / Margreet Riphagen / 
Geert Lovink (FDMCI) 

• RECURF-UP! – RAAK MKB – recent afgerond - Inge Oskam / Mark Lepelaar (FT) (speciaal omdat het 
een vervolgproject is, dit project is in zichzelf al doorwerking van dat eerdere project) 
 
Het SPRONG-programma lijkt in eerste instantie minder geschikt, omdat het zelf geen 

onderzoeksproject is, maar een project om te bouwen aan een onderzoeksinfrastructuur.  
 
 
Ronald Mooijer (IXA) en Harry van Vliet (lector FDMCI) 
28 januari 2020 
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Bijlage 3: Methoden voor onderbouwing 
 
In Pedersen, Grønvad & Hvidtfeldt (2020) worden 15 methoden beschreven die ingezet kunnen om 

impact van onderzoek aan te tonen, met andere woorden: dit zijn methoden om de informatie te vergaren 
die nodig is voor indicatoren. 

 

Methode Omschrijving 

Interviews Interviews kunnen gebruikt worden om uit eerste hand inzicht te verkrijgen in 
de samenwerking binnen het onderzoek en de manier waarop kennis is 
ontwikkeld, gedeeld en toegepast. Vaak worden ook niet-onderzoekers en 
(eind-)gebruikers geïnterviewd en gevraagd te reflecteren op hoe en welke 
doorwerking is bereikt. 

Case studies Case studies kunnen gebruikt worden om de (complexe) samenhang in een 
specifiek geval van activiteiten en samenwerking te beschrijven om zo aan te 
geven wat heeft bijgedragen aan de doorwerking van het onderzoek. 

Surveys Vragenlijsten kunnen gebruikt worden om data te vergaren over zaken als 
motivatie, ervaren barrières, ervaren samenwerking et cetera. Indien 
eenzelfde vragenlijst meerdere keren wordt gebruikt op verschillende 
momenten en/of onder verschillende doelgroepen kunnen analyses worden 
gedaan die verschillen en ontwikkelingen bloot leggen. 

Peer/expert review Dit is een algemene benaming voor methoden waarbij experts/collega’s het 
onderzoek of delen daarvan (publicatie, onderzoeksvoorstel, case study) 
beoordelen, bijvoorbeeld op wetenschappelijke excellentie of (sociale) impact. 
Kan tijdens alle fases van het onderzoek ingezet worden. 

Statistieken Gegevens verkregen vanuit databases of andersoortige systemen waarin 
kerngetallen worden bijgehouden (inkomsten, fte’s, opleidingsniveau 
onderzoekers, wetenschappelijke prijzen etc.). 

Data over 
commercialisering 

Vaak gebruikt om economische effect van onderzoek te onderbouwen door 
getallen over bijvoorbeeld patenten, licenties, contracten van gezamenlijke 
R&D, spin-outs en spin-offs, funding door industriële partners etc. 

Bibliometrics Voornamelijk gebruikt om de academische impact van onderzoek te 
onderbouwen, onder andere door aantal publicaties, citaties, co-auteurschap. 
Hoewel er ook veelal data beschikbaar is over datasets, software, funding en 
netwerken van onderzoekers. 

Impact plannen Impact plannen kunnen achteraf ontwikkeld worden om de samenhang 
tussen activiteiten, context en resultaten van onderzoek te beschrijven, maar 
ook vooraf door vanuit een bepaald na te streven doel in kaart te brengen 
welke activiteiten/interventies leiden tot welke (tussen)resultaten. Vaak wordt 
hiervoor een theory of change gebruikt en/of (complexe) logische modellen 
ingezet (zie 4.1.2). 

Workshops en 
Focusgroepen 

Zowel workshops als focusgroepen zijn een georganiseerde manier om 
discussies te faciliteren tussen onderzoekers en stakeholders. Ze kunnen 
dienen om ideeën te genereren en gezamenlijk doelen te formuleren, maar 
ook achteraf gebruikt worden om de onderzoeksresultaten en de waardering 
en gebruik daarvan te bespreken en duidelijk te krijgen. 

Stakeholder/Gebruikers 
evaluatie 

In deze methode worden specifiek stakeholders en/of (eind)gebruikers 
bevraagd over hoe onderzoeksresultaten zijn opgepakt en toegepast. Indien 
stakeholders/gebruikers zelf in het onderzoeksproces participeren kunnen ze 
meedenken over welke evaluatievragen en -indicatoren relevant zijn om het 



Rapporteren over doorwerking Praktijkgericht Onderzoek 
Werkgroep Impact – versie 1.0 
© 2020 Copyright Hogeschool Amsterdam 62 van 73 

  

succes van het onderzoek te achterhalen. 

Impact repositories Hierbij worden databases gebruikt waarin informatie over onderzoekers en 
hun participatie in netwerken is opgeslagen, met de informatie kan gericht 
gekeken (en gestuurd) worden hoe disseminatie verloopt. 

Altmetrics Altmetrics richt zich op het traceren van communicatie over en het delen van 
onderzoek(sresultaten) via sociale media en digitale platformen zoals Twitter, 
Facebook, blogs, Mendeley, CiteULike of Impact Story. De data betreft views, 
downloads, clicks, shares, likes, bookmarks, comments etc. 

Impact tracking Deze methode is sterk verwant aan ‘impact plannen’ maar stelt minder 
voorwaarden aan het planmatige, het gaat om het traceren van ‘impact 
pathways’: vooruit denkend vanuit een onderzoeksdoel naar activiteiten en 
resultaten, of terugdenkend vanuit een bepaalde impact proberen te 
achterhalen welke resultaten en activiteiten daartoe geleid hebben. 

Documentanalyse Analyse van documenten (beleidsplannen, projectplannen, visiedocumenten, 
evaluatierapporten etc.) om de context van het onderzoek te achterhalen en 
daarmee de behaalde resultaten beter te kunnen duiden. Dit kan ook (deels) 
geautomatiseerd door computational text analysis. 

Field/site visits Het bezoeken van locaties (fieldlabs, ateliers, werkplaatsen, labs, 
onderzoeksruimten en dergelijke) kan een extra dimensie geven aan 
evaluaties door het direct observeren van de werkomstandigheden, 
bedrijvigheid en manier van werken en communiceren. Zeker als met de 
mensen ter plekke gesproken kan worden over ervaringen, wensen en 
problemen. 
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Bijlage 4: Indicatorensets 
 
De beslisboom (tool #1) leidt via een aantal vragen tot specifieke indicatorensets. Hieronder een 

invulling gebaseerd op geïnventariseerde en geanalyseerde indicatoren (zie verder hoofdstuk 5 voor een 
verantwoording). 

 
Indicatorenset Indicatoren 
1 (Volume Producten) • aantal masters 

• aantal (regionale) stage onderzoeksopdrachten in de beroepspraktijk 
• aantal bachelor en master onderzoeksthesis met regionale partners 
• aantal promovendi/post-docs posities 
• aantal publicaties 
• aantal niet-academische producten 
• aantal octrooien/patenten/licenties/royalties 
• omvang kennisverhoging 

2 (Aard Producten) • soorten publicaties (wetenschappelijk, vakbladen, met regionale partners, 
open access etc.) 

• soort bijdrage aan curriculumvernieuwing 
• aard niet-academische producten 
• aard van kennisverhoging 

3 (Kwaliteit Producten) • mate waarin onderzoeksvragen formele kwaliteit hebben (afgebakend, 
precies, functioneel) 

• mate waarin onderzoeksonderwerpen voldoen aan de criteria die in de 
gehanteerde onderzoekstraditie gelden voor het doen van onderzoek 

• mate waarin onderzoekers integer, onafhankelijk en onpartijdig zijn 
• mate van zorgvuldigheid waarmee het onderzoek wordt uitgevoerd 
• onderzoeksproces is professioneel ingericht 
• aanwezigheid kwaliteitscylci/handboek kwaliteit 
• gekwalificeerde onderzoekers 
• RDM 
• samenhang van kennisproducten 

4 (Activatie Producten) • open access publicaties 
• gebruik uiteenlopende kanalen voor disseminatie 
• toegankelijkheid resultaten 
• zichtbaarheid vergroot 

5 (Relevantie Producten) • ontvangen prijzen en onderscheidingen voor bijdrage aan en/of innovatie van 
de beroepspraktijk (publiek en privaat) 

• aantoonbare bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken 
• toename innovatievermogen bedrijven 
• internationale erkenning 
• citatie-index 

6 (Gebruik Producen) • onderzoeksresultaten worden gebruikt in bachelor- en masteronderwijs 
• inkomsten uit octrooien/patenten/licenties/royalties 
• (her)gebruik van onderzoeksdata 
• aantal studenten met een aantekening ondernemerschap 

7 (Volume Netwerken) • aantal strategische partners 
• aantal deelnames in netwerken 
• aantal multidisciplinaire/interdisciplinaire samenwerkingsprojecten 
• aantal (tijdelijke) dubbelaanstellingen van (docent-)onderzoekers 

(hogeschool/universiteit; hogeschool/praktijk; hogeschool/overheid, etc.) 
• aantal lidmaatschappen van (regionale) adviescommissies 
• aantal consultancy/adviesopdrachten/R&D opdrachten van de 

beroepspraktijk/overheid 
• aantal relaties met beroepspraktijk/wetenschap/onderwijs 
• aantal gedeelde onderzoeksfaciliteiten/ voorzieningen met 

beroepenveld/kennisinstellingen 
8 (Aard Netwerken) • aard van strategische partnerships 

• gezamenlijke visie 
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• aard van netwerken 
• rol onderzoekers in netwerken 
• aard van multidisciplinaire/interdisciplinaire samenwerking 
• rol in (regionale) adviescommissies 
• aard van relaties met beroepspraktijk/wetenschap/onderwijs 
• quadruple 

(overheid, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, burgers) 
vertegenwoordiging in onderzoek 

• aansluiting op landelijke agenda's (topsectoren, missies/KIA's, NWA etc.) 
• internationalisering van samenwerking 
• mate van agenda-stellend/leidend 

9 (Kwaliteit Netwerken) • consultatie methodoloog 
• peer review 
• inzet van adviesraden/begeleidingscommissies 
• inzet van value-based werkwijze 

10 (Activatie Netwerken) • tevredenheid stakeholders over samenwerking 
• beoogd bereik 

11 (Relevantie Netwerken) • fondsen verworven vanuit (inter)nationale subsidieregelingen 
• financiering door onderwijs (zoals inzet van docenten) 
• aantal start-ups en spin-offs 
• tevredenheid stakeholders over relevantie 
• toekenning subsidieaanvragen voor valorisatie 
• co-makerschap 
• aantal vervolgopdrachten 

12 (Gebruik Netwerken) • mate waarin onderzoeksresultaten transfeerbaar zijn naar andere contexten 
dan die zijn onderzocht 

• tevredenheid stakeholders over bruikbaarheid 
13 (Volume Kennisinteracties) • aantal (Incompany)cursussen, symposia, trainingen/workshops voor 

professionals 
• aantal niet-academische kennisinteracties 
• aantal co-creatie sessies 
• aantal expertmeetings 

14 (Aard Kennisinteracties) • bijdrage aan leergemeenschappen 
• aard niet-academische kennisinteracties 
• leven lang ontwikkelen activiteiten 
• trainingen voor een breder publiek 

15 (Kwaliteit 
Kennisinteracties) 

• sterkte van onderzoekscultuur 
• methodische scholing onderzoekers 
• inzet van coaching/intervisies 

16 (Activatie 
Kennisinteracties) 

• aantal bereikte/betrokken studenten 
• aantal bereikte/betrokken docenten 
• aantal optredens in de media, bijdragen aan publieke debat, publiekslezingen 

17 (Relevantie 
Kennisinteracties) 

• tevredenheid studenten 
• verzoeken/gevraagd worden (auteur, spreker, partner) 

18 (Gebruik Kennisinteracties) • onderzoekend vermogen studenten 
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Bijlage 5: Indicatorenoverzicht 
  

Verzamelde Indicatoren Criterium Indicator 

#1 Strategische partnerships (met 
onderwijsinstellingen, kennisinstellingen, 
overheid, bedrijven, publieke 
organisaties etc.) 

Er zijn strategische 
(meerjarige) 
partnerships met diverse 
instellingen, bedrijven 
en organisaties 

aantal strategische partners 
aard van strategische partnership 

#2 Gezamenlijke visie (met 
onderwijsinstellingen, kennisinstellingen, 
overheid, bedrijven, publieke 
organisaties etc.) 

Er is een gezamenlijke 
visie van de 
samenwerkingspartners 

gezamenlijke visie 

#3 Meerjarige samenwerking (met 
onderwijsinstellingen, kennisinstellingen, 
overheid, bedrijven, publieke 
organisaties etc.) 

Er zijn strategische 
(meerjarige) 
partnerships met diverse 
instellingen, bedrijven 
en organisaties 

aantal strategische partners 
aard van partnership 

#4 Deelname in (regionale) netwerken Onderzoekers nemen 
deel aan (regionale) 
netwerken 

Aantal deelnames in netwerken 
Aard van netwerken 
Rol onderzoekers in netwerken 

#5 Betrokkenheid onderwijs bij onderzoek Het onderwijs is 
betrokken bij het 
onderzoek 

 

#6 Betrokkenheid 'praktijk'/professionals bij 
onderzoek 

De beroepspraktijk is 
betrokken bij het 
onderzoek 

 

#7 Betrokkenheid onderzoekswereld bij 
onderzoek 

De onderzoekswereld is 
betrokken bij het 
onderzoek 

 

#8 Multidisciplinariteit van onderzoek Het onderzoek is 
multidisciplinair/interdisc
iplinair van aard 

aantal 
multidisciplinaire/interdisciplinaire 
samenwerkingsprojecten 
aard van 
multidisciplinaire/interdisciplinaire 
samenwerking 

#9 Aantal masters Het onderzoek levert 
een bijdrage aan het 
onderwijs 

Aantal masters 

#10 Aantal (regionale) stageopdrachten (in 
de beroepspraktijk) 

Het onderwijs is 
betrokken bij het 
onderzoek 

Aantal (regionale) stage 
onderzoeksopdrachten in de 
beroepspraktijk 

#11 Aantal bachelor en master thesis met 
regionale partners 

Het onderwijs is 
betrokken bij het 
onderzoek 

Aantal bachelor en master 
onderzoeksthesis met regionale 
partners 

#12 Aantal (tijdelijke) dubbelaanstellingen 
van (docent-)onderzoekers 
(hogeschool/universiteit; 
hogeschool/praktijk; 
hogeschool/overheid, etc.) 

De beroepspraktijk is 
betrokken bij het 
onderzoek 
De onderzoekswereld is 
betrokken bij het 
onderzoek 
Het onderwijs is 
betrokken bij het 
onderzoek 

Aantal (tijdelijke) dubbelaanstellingen 
van (docent-)onderzoekers 
(hogeschool/universiteit; 
hogeschool/praktijk; 
hogeschool/overheid, etc.) 

#13 Aantal promovendi/postdocs De onderzoekswereld is 
betrokken bij het 
onderzoek 

Aantal promovendi/postdocs 

#14 Aantal wetenschappelijke publicaties Er is sprake van een 
diversiteit aan 
onderzoeksresultaten 

Aantal wetenschappelijke publicaties 
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Verzamelde Indicatoren Criterium Indicator 

#15 Aantal publicaties in vakbladen Er is sprake van een 
diversiteit aan 
onderzoeksresultaten 

Aantal publicaties in vakbladen 

#16 Aantal publicaties met (regionale) 
partners 

Er is sprake van een 
diversiteit aan 
onderzoeksresultaten 

Aantal publicaties met (regionale) 
partners 

#17 Aantal Open Access publicaties Onderzoeksresultaten 
zijn toegankelijk 

Aantal Open Access publicaties 

#18 Citatie index Het onderzoek wordt 
(internationaal) erkend 

Citatie index 

#19 Aantal (Incompany)cursussen, 
symposia, trainingen/workshops voor 
professionals 

De beroepspraktijk is 
betrokken bij het 
onderzoek 

Aantal (Incompany)cursussen, 
symposia, trainingen/workshops voor 
professionals 

#20 Aantal 
consultancy/adviesopdrachten/R&D 
opdrachten van de 
beroepspraktijk/overheid 

De beroepspraktijk is 
betrokken bij het 
onderzoek 

Aantal 
consultancy/adviesopdrachten/R&D 
opdrachten van de 
beroepspraktijk/overheid 

#21 Diversiteit aan outputproducten 
(protocollen, apps, algoritmes, tools, 
modellen, tentoonstellingen, octrooien 
etc.) 

Er is sprake van een 
diversiteit aan 
onderzoeksresultaten 

 

#22 Bijdragen aan curriculumvernieuwing Het onderzoek levert 
een bijdrage aan het 
onderwijs 

Bijdrage aan curriculumvernieuwing 

#23 Bijdragen aan leergemeenschappen 
(intern en extern) 

Het onderzoek levert 
een bijdrage aan het 
onderwijs 

Bijdrage aan leergemeenschappen 

#24 Lidmaatschappen van (regionale) 
adviescommissies (beroepspraktijk, 
wetenschap, overheid) 

Onderzoekers zijn lid 
van (regionale) 
adviescommissies 

Aantal lidmaatschappen 
Rol in adviescommissie 

#25 Mate waarin onderzoek gebruikt wordt in 
onderwijs 

Het onderzoek levert 
een bijdrage aan het 
onderwijs 

Onderzoeksresultaten worden 
gebruikt in bachelor- en 
masteronderwijs 

#26 Aantal afstudeeropdrachten in 
opdracht/samenwerking met gebruikers 

    

#27 Bijdragen aan reguliere bachelor- en 
masteronderwijs 

Het onderzoek levert 
een bijdrage aan het 
onderwijs 

Onderzoeksresultaten worden 
gebruikt in bachelor- en 
masteronderwijs 

#28 Onderzoeksvragen hebben formele 
kwaliteit (afgebakend, precies, 
functioneel) 

Het onderzoek heeft 
kwaliteit 

Mate waarin onderzoeksvragen 
formele kwaliteit hebben 
(afgebakend, precies, functioneel) 

#29 Onderzoeksonderwerpen voldoen aan 
de criteria die in de gehanteerde 
onderzoekstraditie gelden voor het doen 
van onderzoek 

Het onderzoek heeft 
kwaliteit 

Mate waarin 
onderzoeksonderwerpen voldoen 
aan de criteria die in de gehanteerde 
onderzoekstraditie gelden voor het 
doen van onderzoek 

#30 Integriteit, onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid van de onderzoekers 

Het onderzoek heeft 
kwaliteit 

Mate waarin onderzoekers integer, 
onafhankelijk en onpartijdig zijn 

#31 Mate van zorgvuldigheid waarmee het 
onderzoek wordt uitgevoerd 

Het onderzoek heeft 
kwaliteit 

Mate van zorgvuldigheid waarmee 
het onderzoek wordt uitgevoerd 

#32  Aantal bereikte/betrokken studenten Het onderwijs is 
betrokken bij het 
onderzoek 

Aantal bereikte/betrokken studenten 

#33 Aantal bereikte/betrokken docenten Het onderwijs is 
betrokken bij het 
onderzoek 

Aantal bereikte/betrokken docenten 
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Verzamelde Indicatoren Criterium Indicator 

#34 Niet-academische disseminatie Onderzoeksresultaten 
zijn toegankelijk 

Aantal niet-academische producten 
Aantal niet-academische 
kennisinteracties 
Aard niet-academische producten 
Aard niet-academische 
kennisinteracties 

#35 Aantal co-creatie sessies In het onderzoek is 
sprake van co-
makerschap 

Aantal co-creatie sessies 

#36 Aantal relaties met 
bedrijven/publieksinstellingen 

De beroepspraktijk is 
betrokken bij het 
onderzoek 

Aantal relaties met 
beroepspraktijk/wetenschap/onderwij
s 
aard van relaties met 
beroepspraktijk/wetenschap/onderwij
s 

#37 Aantal gedeelde onderzoeksfaciliteiten/ 
voorzieningen met bedrijven/publieke 
instellingen/kennisinstellingen 

Er zijn strategische 
(meerjarige) 
partnerships met diverse 
instellingen, bedrijven 
en organisaties 

Aantal gedeelde 
onderzoeksfaciliteiten/ voorzieningen 
met beroepenveld/kennisinstellingen 

#38 Cash/In Kind bijdrage van (regionale) 
bedrijven/publieke instellingen 

De beroepspraktijk is 
betrokken bij het 
onderzoek 

Cash/In Kind bijdrage van (regionale) 
bedrijven/publieke instellingen 

#39 Fondsen verworven vanuit 
(inter)nationale subsidieregelingen 

Het onderzoek wordt 
(internationaal) erkend 

Fondsen verworven vanuit 
(inter)nationale subsidieregelingen 

#40 Aantal 
octrooien/patenten/licenties/royalties 

Onderzoeksresultaten 
worden gebruikt 

Aantal 
octrooien/patenten/licenties/royalties 

#41 Ontvangen prijzen en onderscheidingen 
voor bijdrage aan en/of innovatie van de 
beroepspraktijk (publiek en privaat) 

Het onderzoek wordt 
(internationaal) erkend 

Ontvangen prijzen en 
onderscheidingen voor bijdrage aan 
en/of innovatie van de 
beroepspraktijk (publiek en privaat) 

#42 Financiering door onderwijs (zoals inzet 
van docenten) 

Het onderwijs is 
betrokken bij het 
onderzoek 

Financiering door onderwijs (zoals 
inzet van docenten) 

#43 Aantal optredens in de media, bijdragen 
aan publieke debat, publiekslezingen 

Onderzoeksresultaten 
zijn toegankelijk 

Aantal optredens in de media, 
bijdragen aan publieke debat, 
publiekslezingen 

#44 Aantoonbare bijdrage aan 
maatschappelijke vraagstukken 

Het onderzoek is 
relevant voor de praktijk 

Aantoonbare bijdrage aan 
maatschappelijke vraagstukken 

#45 Toename innovatievermogen bedrijven Het onderzoek is 
relevant voor de praktijk 

Toename innovatievermogen 
bedrijven 

#46 Aantal start-ups en spin-offs Het onderzoek is 
relevant voor de praktijk 

Aantal start-ups en spin-offs 

#47 Trainingen voor een breder publiek Het onderzoek is 
relevant voor de praktijk 

Trainingen voor een breder publiek 

#48 Aantal studenten met een aantekening 
ondernemerschap 

Het onderzoek levert 
een bijdrage aan het 
onderwijs 

Aantal studenten met een 
aantekening ondernemerschap 

#49 Leven lang leren activiteiten Het onderzoek levert 
een bijdrage aan het 
onderwijs 

Leven lang ontwikkelen activiteiten 

#50 Quadruple 
(overheid, onderwijs, bedrijfsleven en m
aatschappelijke organisaties, burgers) 
vertegenwoordiging in onderzoek 

Er zijn strategische 
(meerjarige) 
partnerships met diverse 
instellingen, bedrijven 
en organisaties 

Quadruple 
(overheid, onderwijs, bedrijfsleven en
 maatschappelijke organisaties, burg
ers) vertegenwoordiging in 
onderzoek 

#51 De resultaten zijn transfeerbaar naar 
andere contexten dan die zijn 
onderzocht 

Onderzoeksresultaten 
worden gebruikt 

Mate waarin onderzoeksresultaten 
transfeerbaar zijn naar andere 
contexten dan die zijn onderzocht 
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Verzamelde Indicatoren Criterium Indicator 

#52 Aantal volwassenen in 
onderwijsprogramma's (LLO) 

    

#53 inkomsten uit 
octrooien/patenten/licenties/royalties 

Onderzoeksresultaten 
worden gebruikt 

inkomsten uit 
octrooien/patenten/licenties/royalties 

#54 Value-based werkwijze Het onderzoek is 
relevant voor de praktijk 

Inzet van value-based werkwijze 

#55 Aansluiting op landelijke agenda's 
(topsectoren, missies/KIA's, NWA etc.) 

Het onderzoek sluit aan 
bij 
(regionale/nationale/inte
rnationale) agenda's 

Aansluiting op landelijke agenda's 
(topsectoren, missies/KIA's, NWA 
etc.) 

#56 Manieren waarop studenten/docenten 
worden betrokken 

Het onderwijs is 
betrokken bij het 
onderzoek 

 

#57 Tevredenheid stakeholders over 
bruikbaarheid 

Onderzoeksresultaten 
worden gebruikt 

Tevredenheid stakeholders over 
bruikbaarheid 

#58 Tevredenheid stakeholders over 
relevantie 

Het onderzoek is 
relevant voor de praktijk 

Tevredenheid stakeholders over 
relevantie 

#59 Tevredenheid stakeholders over 
samenwerking 

Er zijn strategische 
(meerjarige) 
partnerships met diverse 
instellingen, bedrijven 
en organisaties 

Tevredenheid stakeholders over 
samenwerking 

#60 Gebruik uiteenlopende kanalen voor 
disseminatie 

Onderzoeksresultaten 
zijn toegankelijk 

Gebruik uiteenlopende kanalen voor 
disseminatie 

#61 (Her)gebruik van onderzoeksdata Het onderzoek heeft 
kwaliteit 

(Her)gebruik van onderzoeksdata 

#62 Deelname beroepspraktijk in onderzoek De beroepspraktijk is 
betrokken bij het 
onderzoek 

 

#63 Expertmeetings In het onderzoek is 
sprake van co-
makerschap 

aantal expertmeetings 

#64 Deelname in adviesraden Onderzoekers zijn lid 
van (regionale) 
adviescomissies 

Aantal lidmaatschappen 
Rol in adviescommissie 

#65 Toekenning subsidieaanvragen voor 
valorisatie 

Het onderzoek is 
relevant voor de praktijk 

Toekenning subsidieaanvragen voor 
valorisatie 

#66 Tevredenheid studenten Het onderwijs is 
betrokken bij het 
onderzoek 

Tevredenheid studenten 

#67 Samenhang van kennisproducten Het onderzoek sluit aan 
bij 
(regionale/nationale/inte
rnationale) agenda's 

Samenhang van kennisproducten 

#68 beoogd bereik Onderzoeksresultaten 
zijn toegankelijk 

beoogd bereik 

#69 co-makerschap In het onderzoek is 
sprake van co-
makerschap 

co-makerschap 

#70 toegankelijkheid resultaten Onderzoeksresultaten 
zijn toegankelijk 

toegankelijkheid resultaten 

#71 verzoeken/gevraagd worden (auteur, 
spreker, partner) 

Het onderzoek is 
relevant voor de praktijk 

verzoeken/gevraagd worden (auteur, 
spreker, partner) 

#72 internationalisering van samenwerking Het onderzoek sluit aan 
bij 
(regionale/nationale/inte
rnationale) agenda's 

internationalisering van 
samenwerking 

#73 onderzoeksproces is professioneel 
ingericht 

Het onderzoek heeft 
kwaliteit 

onderzoeksproces is professioneel 
ingericht 
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Verzamelde Indicatoren Criterium Indicator 

#74 internationale erkenning Het onderzoek wordt 
(internationaal) erkend 

internationale erkenning 

#75 zichtbaarheid vergroten Onderzoeksresultaten 
zijn toegankelijk 

zichtbaarheid vergroot 

#76 versterken onderzoekscultuur Het onderzoek heeft 
kwaliteit 

sterkte' van onderzoekscultuur 

#77 kwaliteitscylci/handboek kwaliteit Het onderzoek heeft 
kwaliteit 

aanwezigheid 
kwaliteitscylci/handboek kwaliteit 

#78 inzet methodoloog Het onderzoek heeft 
kwaliteit 

consultatie methodoloog 

#79 onderzoekend vermogen studenten Het onderzoek levert 
een bijdrage aan het 
onderwijs 

onderzoekend vermogen studenten 

#80 peer review Het onderzoek heeft 
kwaliteit 

peer review 

#81 methodische scholing onderzoekers Het onderzoek heeft 
kwaliteit 

methodische scholing onderzoekers 

#82 gekwalificeerde onderzoekers Het onderzoek heeft 
kwaliteit 

gekwalificeerde onderzoekers 

#83 RDM Het onderzoek heeft 
kwaliteit 

RDM 

#84 vervolgopdrachten Het onderzoek is 
relevant voor de praktijk 

aantal vervolgopdrachten 

#85 coaching/intervisies Het onderzoek heeft 
kwaliteit 

inzet van coaching/intervisies 

#86 kennisverhoging Het onderzoek draagt bij 
aan kennisverhoging 

omvang kennisverhoging 
aard van kennisverhoging 

#87 agenda-stellend/leidend Het onderzoek sluit aan 
bij (regionale/nationale/ 
internationale) agenda's 

mate van agenda-stellend/leidend 

#88 adviesraden/begeleidingscommissies 
(voor kwaliteit) 

Het onderzoek heeft 
kwaliteit 

inzet van adviesraden/ 
begeleidingscommissies 
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