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Programma

• Korte speurtocht naar de onderzoeksintensieve bachelor

• Delen best practices 

• Inventariseren cruciale factoren voor succes
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Wie zijn wij? 

Dr. Jacqueline Langius

• Hoofd onderzoek Opleiding Voeding en Dietetiek HHs

• Projectleider Research-driven education - onderzoeksintensieve opleiding

• j.a.e.langius@hhs.nl

Drs. Tonnie van Genugten

• Lid kenniskring Duurzame Talentontwikkeling

• Onderzoeker Research-driven education - onderzoeksintensieve opleiding

• a.h.m.vangenugten@hhs.nl
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Project Onderzoeksintensieve opleiding

In het heel kort: 

Wat is ervoor nodig om een onderzoeksintensieve opleiding

te worden en te blijven?  
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Onderzoek in de opleiding VD aan De HHs

• Onderzoek groot domein in beroeps- en opleidingsprofiel

• Beleid opleiding onderwijs & onderzoek

• 15% PhD, 1 promovendus en 2 pre-promotie

• >10 publicaties p/j

• 10 docenten in kenniskring

• onderzoekend vermogen in het curriculum

Onderzoeksprogramma

• 10 direct betrokken docenten

• 50 onderzoeksprojecten

• 30 onderzoeksstages

• 500 betrokken studenten
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Een onderzoeksintensieve
opleiding…

Kennis voor de Samenleving, Acht opties voor verbreding van het wetenschapsbeleid-24 mei 2018-, 

https://www.rathenau.nl/nl/kennisecosysteem/acht-opties-voor-verbreding-van-het-wetenschapsbeleid
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https://www.rathenau.nl/nl/kennisecosysteem/acht-opties-voor-verbreding-van-het-wetenschapsbeleid


Klinkt zo makkelijk, maar wat is 
het? 

• Veel onderzoek naar nexus; definitie en resultaten ambigu, 

undergraduate research casuistisch

• “vanzelfsprekende” aannames bij onderzoeksuniversiteiten

dat zij het hebben

• vaak kwantificaties (aantallen publicaties, aantallen PhD’s) 

of perceptie als meetinstrument

• Nederlands onderwijssysteem en –cultuur: 

onderzoeksopdracht hbo recent
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Wat is een onderzoeksintensieve
opleiding? 
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https://padlet.com/tvangenugten/9ebr1zwy0ala



- verhoging onderwijsniveau

- docentprofessionalisering

- kennis- en inzichtvermeerdering

beroepspraktijk
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Best practice VD 

Context

• 2e jaar, blok over ondervoeding

• Toepassen screeningsinstrumenten

• Opdracht kwaliteitsplan

• Kritiek op opdracht en weinig praktijkervaring

• Vraag vanuit werkveld
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Nieuwe opdracht

• Kwaliteitsplan specifieke zorginstelling

• Desk- en literatuurresearch, interview diëtist, 

screenen ouderen met 2 instrumenten 

• 4e jaars studenten AO: coördinatie en 

verwerking screeningsresultaten



- verhoging onderwijsniveau

- docentprofessionalisering

- kennis- en inzichtvermeerdering

beroepspraktijk

- innovatie beroepspraktijk

Realistische
opdracht

Meer 
onderzoeks-
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Artikel in 
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tijdschrift

Resultaten



Wat zijn jullie best practices? 

• Duo’s

• 5 minuten eigen voorbeeld uitwisselen

• Bespreek: wat is ervoor nodig om zo’n voorbeeld over te

nemen? 

• 3 mooie voorbeelden
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Identificatie kritische succesfactoren

De verwevenheid van onderwijs en onderzoek: slim kralen rijgen tot een kleurrijke ketting (Griffioen, D. Visser-Wijnveen, G. en Willems, J. 2010, 

Integratie van onderzoek in het onderwijs. Groningen: Noordhoff Uitgevers).
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