
K o m  i n  a c t i e o n d e r z o e k !

2 5  o k t o b e r  2 0 1 8



W e l k o m

14.30 uur Welkom
Joep van den Eerenbeemt (TNO)

14.45 uur Actieonderzoek, een eigentijdse onderzoeksbenadering
Ferdie Migchelbrink

15.30 uur Actieonderzoek in de praktijk
1. Interview met ervaringsdeskundigen

Isolde Driesen (Sterker sociaal werk), Jannet Reinds en Karen Poot (Zorg Ondernemend 
Netwerk (ZON))

2. Gezin aan Zet
Janna Eilander en Laura Nooteboom (Onderzoekers Curium-LUMC)

3. Ervaringsdeskundigen vertellen
Karine van ‘t Land (Zuidzorg) en Jan Gerrit Duinkerken (CJG Noord-Veluwe)

17.00 uur Pauze

17.30 uur Mini-actieonderzoek
Chris Kuiper (Horizon)

18.30 uur Afronding – opening buffet



Ferdie Migchelbrink



Ferdie Migchelbrink

www.ferdiemigchelbrink.nl

(PARTICIPATIEF) ACTIEONDERZOEK
Een eigentijdse onderzoeksbenadering

Docent Participatief Actieonderzoek
Master Leren & Innoveren  Hogeschool Rotterdam



Opbouw en inhoud

Wat is (participatief) actieonderzoek?    
(VERKENNEN via definities, schema’s en beelden)

 7 Principes van PAO

Participatie in PAO

Data verzamelen of datageneratie

Opbrengst PAO

Wat is nodig om PAO te doen?

Eigentijds

Vragen



Participatief actieonderzoek is …..



Actieonderzoek

En U?

 Wat roept het woord actieonderzoek bij u op?

 Welke gedachten, reacties, of emoties
komen bij u op?

 Noteer 2-3 kernwoorden

 Wissel uit met buurman/buurvrouw

 Wie ( maximaal 3 mensen) wil dit laten horen?



Wat is actieonderzoek?
Verkennen via eerdere ingangen:

definities, schema’s, beelden 

 vorm van onderzoek die “gericht is op het verkrijgen van praktische 
kennis om daarmee individueel of collectief handelen en/of de 
situatie waarin dat handelen plaats vindt, te veranderen” 
(Migchelbrink, 2016, p. 19). 

 …social research carried out by a team that emcompasses a 
professional action researcher and the members of a organisation, 
community, or network (stakeholders) who are seeking to improve
the participants situation. AR promotes broad participation in the
research proces and supports action leading to a more just, 
sustainable, of satisfying situation for the stakeholders (Greenwood
& Levin, 2007)



)

‘



Schema: PAO fasenmodel (Migchelbrink)



Metafoor van PAO als reis
beeld georganiseerde busreis



Metafoor van PAO als reis
beeld trektocht



PAO Principes 1-3
⚫ Dubbele doelstelling PAO: Onderzoek levert kennis (begrijpen, 

beschrijven, verklaren). PAO gaat verder, vergaren van kennis om 
handelen of situaties te begrijpen is niet het einddoel. De nieuw 
vergaarde kennis dient om in te kunnen spelen op de realiteit van 
dagdagelijkse praktijk en/of het handelen of situaties te 
veranderen;

⚫ Samenwerken en participeren: PAO niet over en voor deelnemers, 
maar onderzoekers en deelnemers werken samen, deelnemers 
worden vanuit de intentie in co-creatie kennis te vergaren 
uitgenodigd als medeonderzoekers

⚫ In PAO zijn kennis ontwikkelen (onderzoek), samenwerken & 
participeren, reflecteren  & leren, en veranderen met elkaar 
vervlochten en zijn zo dimensies van PAO;



Participatief actieonderzoek

Principes 4-7
 omarmt alle kennisbronnen: praktijkkennis, ervaringskennis & 

propositionele kennis;

 naast (systematische) onderzoekmethoden worden 
ervaringsgerichte, interactieve en creatieve methoden 
ingezet om belichaamde kennis en  niet gearticuleerde 
kennis, boven tafel te krijgen;

 Lokale kennis of contextuele kennis: kennis van, in, voor de 
onderzochte situatie of het handelen, niet generaliseerbaar, 
wel transfereerbaar. 

 Kwaliteitscriteria: belangrijkste is praktisch nut/bruikbaarheid, 
maar ook validiteit en betrouwbaarheid (triangulatie)



Participatie in PAO

 onderzoekers en deelnemers werken samen, 

deelnemers worden vanuit de intentie om in co-creatie 

kennis te vergaren nadrukkelijk uitgenodigd als 

medeonderzoekers



dataverzamelen of datageneratie 1

 Niet van buitenaf, maar in de situatie

 Vindt in alle fasen en cycli plaats

 In gezamenlijk handelen en veranderen worden data 

gecreëerd

Moeten passen bij de onderzochte situatie 

(doel/vraagstelling) en bij de deelnemers

 naast (systematische) onderzoekmethoden worden 

ervaringsgerichte, interactieve en creatieve methoden 

ingezet om belichaamde kennis en  niet gearticuleerde 

kennis (tacitkennis) voor het ontsluiten van de leefwereld 

en kennis deelnemers



Dataverzamelen of datageneratie 2

 Voorbeelden ervaringsgerichte, interactieve en 
creatieve methoden : Community-mapping, photo-
voice, wereldcafe, rollenspel-simulatiespel, visualiseren 
via metaforen en symbolen enz.

Via Community Mapping wordt interactief een visuele 
kaart gemaakt hoe mensen hun leefwereld bv de 
gezondheidsvoorzieningen ervaren, om daarmee 
bewustwording en interventies op gang te brengen.   

 Voorbeelden veel gebruikte systematische methoden:

Interviewen, dialogen, focusgroepen, narratieven, 
participerende  observatie .  

Via 2 focusgroepen van mbo instromers en havo 
instromers worden deze leerlingen bevraagd hoe zij  
een onderwijsmodule ervaren hebben.



Opbrengst van actieonderzoek

 Primair bestemd voor deelnemers of betrokkenen,
secundair voor opdrachtgever, initiatiefnemer of onderzoeker

Op weg naar of realisatie nieuwe gewenste situatie

 Beschikken over kennis van, in, voor en know-how over 

en voor de onderzochte situatie of het handelen

 Deelnemers zijn in hun kracht gezet (empowerment)



Opbrengst  in vb en Actieonderzoek
 waardoor men intrinsiek gemotiveerd tijd en inspanning is gaan 

investeren in ontmoeting en verbinding. Door deze vrijwillige 
investering voelt men zich ‘gezien’, gekend en gewaardeerd. De 
subjectieve beleving van ‘omzien naar elkaar’ is in cijfers 
uitgedrukt, het afgelopen jaar met vijftien procent gestegen, van 
gemiddeld 6,6 naar 7,6. (Karin van Ingen, 2018).

 “er gebeurt iets bijzonders in de samenwerkingsrelaties, zowel 
tijdens de interviews als tijdens de verwerking ervan: je reflecteert 
met je collega over het werk, je onderzoekt elkaars mening, luistert 
naar elkaar en brengt elkaar een stapje verder”(Citaat: Fluitend 
naar het werk).

 blijkt dat alle betrokkenen leeropbrengsten hebben. De gezamenlijke 
kennis die is ontstaan heeft betrekking op het kennen en erkennen van 
andere disciplines en het belang van interprofessioneel werken (Suzan de 
Bruijn 2017)



Opbrengsten PAO 3



Wat is nodig om PAO te doen?

 OnderzoeksContext

 Voldoende tijd

 Faciliteiten: toegang tot, gebruik van….

 Steun van management & collega’s

 Autonomie PAO groep ( in vrijheid werken en resultaat bepalen)

 De PAO Onderzoeker

 Deskundigheid en ervaring PAO

 Verschillende rollen (observant, participant, consultant, facilitator, coach, 
veranderaar)

 Enthousiasme, lef en daadkracht

 Reflectie vermogen

 Deskundig in leren, veranderen en groepsprocessen



PAO als Eigentijdse 

onderzoeksbenadering

 Sluit goed aan bij waarden, invalshoeken, thema’s en 
methoden van toegepaste wetenschaps- en 
praktijkdomeinen  (bv. Innoveren van beroepspraktijken, 
beleid en (be)handelmethoden)

 I.t.t. klassieke onderzoek levert PAO kennis die werkt in 
maatschappelijke praktijken, onderzoek met impact

 Combinatie bronnen van kennis: wetenschappelijke kennis, 
contextkennis, ervaringskennis, tacit kennis.

 het betrekken van maatschappelijk belanghebbenden in 
kennisontwikkeling en verandering 



Vraag van mij….. 

En dan  ………Uw VRAGEN

 Is uw beeld van (participatief) actieonderzoek NU 

veranderd?

En nu………………..Uw VRAGEN?



Actieonderzoek in de praktijk
Joep van den Eerenbeemt (interviewer) 

Isolde Driesen (Sterker sociaal werk)

Jannet Reinds en Karen Poot 

(Zorg Ondernemend Netwerk (ZON))



Actieonderzoek in de praktijk
Gezin aan Zet

Janna Eilander en Laura Nooteboom 

(Onderzoekers Curium-LUMC)





Actieonderzoek in de praktijk

Ervaringsdeskundigen vertellen
Karine van ‘t Land (Zuidzorg) 

Jan Gerrit Duinkerken (CJG Noord-Veluwe)





2. Algemener: E=KxA: 

je doet recht aan de 

kennis en ervaringen 

van de betrokkenen. 

Je schept ruimte voor 

(gedeeld) 

eigenaarschap.

1. Parallelliteit met 

de transformatie

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqxqm29OzdAhVPLVAKHbemCbkQjRx6BAgBEAU&url=https://mathbitsnotebook.com/Geometry/CongruentTriangles/CTtriangleMethods.html&psig=AOvVaw2sm9IYiIyY6icfHfuSlahP&ust=1538746697897108


https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi40YHc9-zdAhUMyoUKHY4ABtMQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.wenb.nl/stream/spelregels-eigenaarschap.pdf&psig=AOvVaw1nBwGxlOPU0_1Ld6tkCtBi&ust=1538747601844974








VERWERKING (10-15 MINUTEN)
1. BEDENK WAT JE GERAAKT HEEFT, WELKE INDRUK DIT HEEFT 

ACHTERGELATEN, WAAR WIL JE VERDER MEE?

2. KIES ÉÉN OF MEERDERE KAARTEN UIT DIE JE GEDACHTEN EN EMOTIES 

GOED COMMUNICEREN

3. VERWOORD DAT IN STEEKWOORDEN ADHV HET PLAATJE

4. DEEL HET KORT MET EEN ANDER PERSOON

5. MAAK ER EEN FOTO VAN

6. LEG DE KAARTJES WEER TERUG OP DE TAFEL



WAAROM PARTICIPATIEF ACTIEONDERZOEK



WAAROM PARTICIPATIEF ACTIEONDERZOEK



OUDERS ZIJN EERSTVERANTWOORDELIJK





















Pauze

tot 

17.30 uur



Mini-actieonderzoek
Chris Kuiper (Horizon)



Opening buffet


