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Opbouw masterclass 
 Deel 1: Waarom PAR?   

 Oefening: waar staan jullie op de participatieladder? 

 Deel 2: Visie op PAR, plaats reflectie en leren  

 Deel 3: Impact en evaluatie ervan in PAR  

 Welke impact wil jij hebben? 

 Deel 4: Slot 

 



PAR: participatie in onderzoek moet!?  
 Eisen fondsen: gebruikersparticipatie 



Waarom participatie? 
 Inhoudelijk argument 

 Ervaringskennis verhoogt relevantie  

 

 Normatief argument 
 Recht op invloed, meebepalen, ‘stem’ hebben 

 

 Instrumenteel argument 
 Verhoogt kans op succesvolle implementatie bevindingen 

 

 



Waar in de onderzoekscyclys? 
 Vaak in 1 stap, aan het 

einde van de 
onderzoekscyclus 
 

 Zelden in de gehele 
cyclus van onderzoek 
 

 Zelden in beginfase, en 
bij agendering en 
programmaring 
onderzoek  
 
 



Mate van zeggenschap?   
  

Zelden in co-creatie, dat wil 
zeggen delen van macht en 
controle in het hele 
onderzoekproces  
Gevaar: coöptatie en 
pseudoparticipatie 
 
  

 
Vaak als eenzame 
adviseur in een 
commissie 
 
   
 



Valkuilen 
 Extrinsieke motivatie onderzoekers, afvinken 

 Primair vanuit instrumentele overwegingen  

 Participatie verengt tot een methode 

 Pseudo-participatie dzw macht/controle in handen 
onderzoeker 

 Cliënten en patiënten als excuustruus 

 Eenzijdig leren: taal en jargon van de wetenschap 

 Gevaar: vervreemding van het eigen leven/praktijk 

 

 



Oefening 
 Waar sta jij/jouw project op de participatieladder? 

 Waar zou je willen staan? 

 Waar loop je tegen aan? 

 





Participatief actie-onderzoek 
 Democratische en participatieve oriëntatie op 

kenniscreatie 

 Participatie van begin t/m einde cyclus 

 Op niveau van partnerschap > macht en controle delen 

 Verbindt actie en reflectie, theorie en praktijk 

 Co-creatie met mensen ipv voor mensen 

 Om antwoorden te vinden op urgente vraagstukken 

 

 



Principes PAR 
 Maximaliseren van participatie 

 Betrekken om wiens leven of werk het gaat 

 Methoden aanpassen zodat participatie mogelijk is 

 

 Mensen in staat stellen tot lokale actie 

 Actie die mensen versterkt (empowerent) (Freire) 

 Gaat om ‘collectieve’ actie (Melucci) 

 Bewust worden negatieve beelden basis verandering 

 Alle vormen van kennis omarmen, non-hiërarchisch 

 

 



Principes PAR (2) 
 Toegevoegde lokale waarde 

 Niet slechts kennis ‘ophalen’ maar terug geven aan de 
praktijk, levens van mensen 

 Sociaal leren, dwz iedereen leert in en door het proces 

 Nieuwe manier van ‘kijken’ naar de wereld 

 Onverwachte ‘uitkomsten’ 

 

Voorbeeld: KLIK met kinderen 



Met kinderen/jongeren?   



Kind als onderzoeker? 



Zelfs hele jonge kinderen 
 Voorbeeld: kinderen tussen 15 maanden en 4 jaar 

 Australië: onderzoeken met camera hun speelruimte 



Ja, maar speels, concreet 
 Kinderen stellen andere vragen dan volwassenen 

 Kinderen kijken anders 

 Volwassenen: sport en voeding 

 In KLIK, wat wil je weten over gezondheid? 

 Hoe werken mijn hersenen? 

 Wat gebeurt er als je lang tv kijkt? 

 Hoe groeit haar? 

 Hoe krijg je rimpels? 

 … 

 





Reflectie in PAR 
 Reflectie is onderdeel van PAR proces 

 Dwz: proces van gezamenlijke analyse/sense making 

 Vormt de basis om te leren en te transformeren 

 Definitie: 

 
 Reflection is a process of sense making and through critical 
 reflection we disrupt previously held understandings to develop 
 new knowledge. 

 (Abma et al, 2018 Participatory research for health and social-
 well-being) 



Ruimte voor reflectie 
 Door ‘communicatieve ruimte’ (Habermas) 

 Dialoog: is een zoekproces waarin verschillende 
perspectieven worden verkend (Gadamer) 

 Door nieuw perspectief in te nemen, verandert 
perceptie van de situatie 

 Voorbeeld Parkinson agenderingsproject 
 Parkinson = ziekte brein 

 Beperkingen mn gevolg van maatschappelijke normen 

 Eye-opener voor mensen met Parkinson 

 Nieuwe ideeen voor onderzoeksprioriteiten 



Ruimte voor reflectie (2) 
 Kritische reflectie: luisteren, doorvragen, dieper 

graven naar structurele oorzaken van problemen 

 Gaat gepaard met ‘bewustwording’ (Freire) 

 Dialoog kan zo educatief en transformatief zijn, en 
nieuwe kennis en inzichten genereren 

 Behoeft wel aandacht voor relaties en emoties 

 Kan nl. ook weerstanden oproepen 

 

 

 



Kritisch zijn 
 Bewust zijn van je vooroordelen 

 Wat is de oorzaak van een probleem, hoe los je het op? 

 Blinde vlekken 

 Nagaan wat er al bekend is over het onderwerp 

 Literatuur search 

 Bijhouden van dagboeken door deelnemers 

 Fragmenten delen onderling, becommentariëren 

 Raadplegen ‘kritische vrienden’ 

 Advocaat van de duivel spelen 

 



Kunnen kinderen dat? Ja! 





PAR en impact: Smaakmakers 



‘Het eten is verschrikkelijk!’ 
- Gedeelde zorg:  

 maaltijden 

- Kritiek is niet ‘sjiek’ 

- Burgerlijke  

 ongehoorzaamheid 

- Plannen en ideeën 

- Nieuwe keuken, 

 eigen kok 

 

 

 

 

 

 

 



Impact: Wat leverde het op?  
 Concrete verbeteringen 

 Bv.  Betere maaltijden en verbetering kwaliteit van leven en 
welzijn 

 Nieuwe verhoudingen en relaties 

 bv. Tussen bewoners, keukenpersoneel, verzorgenden, 
leidinggevenden 

 Individuele en relationele empowerment  

 “Wij hebben ook ideeën” > trots, positieve identiteit 

 Steun geven aan elkaar, verbondenheid, vriendschap 

 Politieke empowerment  

 Kritisch durven zijn, stem laten horen, mobilisatie 

 

 





Impact in PAR 
 In PAR staat impact voor lokale veranderingen 

 Impact wordt gezamenlijk bepaald en geproduceerd 

 Impact ontstaat tijdens proces van onderzoek 

 Impact kan tastbaar zijn maar ook minder tastbaar 
 Tastbaar: observeerbare, concrete veranderingen in bv. gedrag van mensen, 

werkroutines in organisaties 

  Ontastbaar: niet direct waarneembare veranderingen, bv. bewustwording, 
empowerment  

 Impact verloopt vaak niet lineair, maar kent 
geleidelijk, diffuus en soms grillig patroon 



Impact in tijdsperspectief 
 Impact is niet slechts aan het einde meetbaar 

 Kennisproductie en –toepassing ineengevlochten 

 Impact kan op korte, middellange en langer termijn 
ontstaan 
 Korte termijn: nieuwe relaties en interacties 

 Middellange termijn: nieuwe interventies, acties 

 Lange termijn: verbetering kwaliteit van leven  

 

 Kleine stappen zijn belangrijk: ‘Small step make people 
feel ‘alive’ in a universalistic sense’ (Steven Kemmis) 

 



Niet alles is tast- en meetbaar! 
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Evaluatie van impact in PAR 
 Op een responsieve, participatieve wijze 

 Volgens onderliggende principes van PAR 

 Niet achteraf maar parallel en tijdens PAR proces 

 Doel is niet beoordelen maar verbeteren en leren 

 Evaluatie = waarderen(d) (value!) 

 Dus waarden in het geding 

 Meerdere stakeholders = pluraliteit van waarden 

 En mogelijk dus verschillende ideeën over wat 
waardevolle ‘impact’ is 



Voorbeeld vragen bij PAR start 
 Waarom doen we dit? 

 Welke onderliggende waarden willen we realiseren? 

 Hoe verhouden onze acties zich tov onderliggende 
waarden? 

 Hoe weten we dat we onderliggende waarden hebben 
gerealiseerd? 

 Hoe maken we zichtbaar wat betekenisvol is, en wat 
betekenisvolle verandering is? 

 

 

 



Valkuilen tav impact PAR 
 Vaak wordt impact versmald tot zichtbare 

veranderingen 

 Vaak wordt impact gekoppeld aan kwantitatieve 
metingen  

 Vaak aan het einde gemeten 

 Door expert 

 Past niet goed bij de uitgangspunten van PAR 

 Daarom: bij start PAR reis bespreken, onderwerp van 
dialoog 



‘Zijn we beroemd of zo?’ 



Aan de slag 
 Welke verandering (impact) streef je na in de PAR 

project? 

 Welke processen in jouw project zullen veranderingen 
teweeg brengen? 

 Hoe wordt de verandering (impact_ gedefinieerd in 
jouw project? 

 Wie is er betrokken bij die definitie? 

 





 
 
 
 
PAR in de gezondheidszorg 
 Pas laat ‘ontdekt’ in de gezondheidzorg 

 Gezondheidszorg kent sterke hiërarchie en staat op 
gespannen voet met democratische PAR 
 Biomedische wetenschap (natuurwetenschappelijk onderzoek staat 

model) 

 Medische professionals bepalen (paternalisme), dus controle en 
macht ligt bij hen 

 Sterke normatieve kaders over gezondheid en ziekte, en oorzaken, 
wat ‘goed’ is voor mensen 

 Sterke normatieve kaders over wat wetenschap en onderzoek is, en 
wat ‘goed’ is (oa EBM) 

 



Leerplatforms en netwerken 
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KLIK met kinderen 
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Nog meer voorbeelden 
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