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Praktijkonderzoek  in  de  ICT-‐Beroepspraktijk  
Een  verkenning  met  behulp  van  de  Methodenkaart  Praktijkonderzoek  
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Hoe	  innoveren	  bedrijven	  in	  de	  ICT-‐	  en	  Media?	  Hoe	  wordt	  in	  de	  beroepspraktijk	  onderzoek	  gedaan	  
tijdens	  de	  ontwikkeling	  van	  multimediaproducten	  en	  software?	  Welke	  praktische	  overwegingen	  
spelen	  mee	  in	  het	  in	  de	  tijd	  plannen	  van	  onderzoeksactiviteiten	  ten	  behoeve	  van	  het	  maken	  van	  
producten?	  Hoe	  kunnen	  we	  de	  strategieën	  van	  de	  Methodenkaart	  Praktijkonderzoek	  hierin	  
herkennen?	  Hoe	  kunnen	  we	  de	  methodenkaart	  met	  deze	  voorbeelden	  verder	  inkleuren	  en	  tot	  leven	  
brengen	  voor	  zowel	  onze	  studenten	  als	  collega	  docenten?	  Een	  verkennend	  onderzoek.	  
	  
Multidisc ipl inair   werkveld 	  
Studenten	  van	  de	  Informatica	  en	  Communicatie	  Academie	  (ICA)	  van	  de	  Hogeschool	  van	  Arnhem	  en	  
Nijmegen	  (HAN)	  zijn	  multimediaontwerpers	  en	  programmeurs	  in	  spe.	  Om	  concepten	  en	  producten	  vorm	  
te	  geven,	  wordt	  gekeken	  naar	  de	  context	  van	  het	  gebruik	  van	  die	  producten	  en	  wordt	  bestaand	  werk	  
van	  anderen	  als	  inspiratie	  gebruik	  om	  tot	  nieuwe	  oplossingen	  te	  komen.	  Gedurende	  dit	  creatieve	  
ontwerp-‐,	  ontwikkel-‐,	  en	  realisatieproces	  wordt	  bewust	  en	  onbewust	  praktijkgericht	  onderzoek	  
uitgevoerd.	  De	  Methodenkaart	  Praktijkonderzoek	  (Van	  Turnhout	  2013a,	  2013b,	  2014a,	  2014b;	  zie	  fig.	  1)	  
vormt	  binnen	  ICA	  de	  basis	  voor	  studenten	  om	  onderzoek	  
te	  leren	  doen	  in	  een	  multidisciplinair	  werkveld.	  De	  vijf	  
onderzoekstrategieën	  die	  de	  methodenkaart	  rijk	  is	  (bieb,	  
veld,	  werkplaats,	  lab,	  showroom)	  hebben	  een	  grote	  rol	  
gespeeld	  in	  ons	  verkennend	  onderzoek.	  Door	  hun	  
metaforische	  werking	  zijn	  ze	  zowel	  voor	  ons	  als	  de	  
beroepspraktijk	  in	  staat	  geweest	  snel	  duiding	  te	  geven	  aan	  
het	  soort	  innovatief	  onderzoek	  dat	  de	  bedrijven	  toepassen	  
binnen	  hun	  productontwikkeling.	  De	  
onderzoeksstrategieën	  bleken	  een	  goed	  middel	  te	  zijn	  om	  
de	  praktische	  overwegingen	  die	  de	  ICT-‐beroepspraktijk	  
rondom	  het	  onderwerp	  onderzoek	  maakt	  in	  kaart	  te	  
brengen.	  	  

Open  bl ik   
We	  zijn	  het	  veld	  ingestapt	  met	  een	  open	  blik.	  Door	  middel	  van	  interviews	  hebben	  we	  gesproken	  met	  
een	  tiental	  zowel	  kleine	  als	  grote	  bedrijven	  waar	  'onze'	  ICA-‐studenten	  (Communication	  and	  Multimedia	  
Design	  (CMD)	  en	  Informatica	  (ICT))	  terecht	  zouden	  kunnen	  komen	  tijdens	  hun	  stage-‐	  en/of	  afstuderen,	  
en	  mogelijk	  na	  hun	  studie	  aan	  de	  slag	  gaan.	  We	  hebben	  middels	  deze	  steekproef	  in	  de	  ICT-‐
beroepspraktijk	  willen	  proeven	  hoe	  onderzoek	  daar	  plaatsvindt.	  We	  claimen	  daarin	  dus	  niet	  compleet	  te	  
zijn,	  maar	  hebben	  gestreefd	  naar	  de	  mogelijkheid	  om	  een	  zo'n	  divers	  mogelijk	  beeld	  te	  kunnen	  
schetsen.	  Daarbij	  zijn	  we	  voor	  onszelf	  en	  onze	  studenten	  op	  zoek	  gegaan	  naar	  inspirerende	  voorbeelden	  
van	  praktijkgericht	  onderzoek.	  We	  hebben	  onszelf	  daarbij	  afgevraagd	  welke	  stappen	  in	  de	  werkwijze	  van	  
bedrijven	  overeenkomen	  met	  de	  verschillende	  onderzoeksruimtes	  van	  de	  methodenkaart	  en	  wat	  dan	  
voorbeelden	  zijn	  die	  daarbij	  horen.	  Uit	  de	  interviews	  blijkt	  dat	  bedrijven	  praktijkgericht	  onderzoek	  volop	  

	  	  	  	  	  	  Figuur	  1:	  De	  Methodenkaart	  Praktijkonderzoek.	  
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gebruiken	  en	  dat	  daarbij	  verrassende	  combinaties	  van	  onderzoeksruimtes	  vaak	  voorkomen.	  De	  
resultaten	  van	  negen	  uiteenlopende	  bedrijven	  hebben	  we	  beschreven	  in	  een	  handzaam	  boekje	  wat	  
naast	  een	  pragmatische	  tekst	  en	  uitleg	  ook	  op	  een	  visuele	  manier	  de	  bevindingen	  van	  het	  onderzoek	  in	  
beeld	  brengt.	  Welke	  precies	  vertellen	  we	  op	  de	  NIOC	  presentatie.	  

Inkleuren  
Ons	  doel	  is	  een	  verheldering	  geven	  van	  onderzoek	  in	  de	  beroepspraktijk	  en	  dit	  doen	  wij	  door	  middels	  de	  
vijf	  onderzoeksstrategieën	  een	  brug	  te	  slaan	  tussen	  de	  theorie	  achter	  en	  de	  praktische	  invulling	  van	  de	  
methodenkaart:	  het	  model	  handen	  en	  voeten	  geven,	  dus.	  Met	  de	  verzamelde	  voorbeelden	  uit	  de	  
beroepspraktijk	  willen	  we	  de	  methodenkaart	  verder	  inkleuren	  waardoor	  we	  hopen	  dat	  studenten	  en	  
docenten	  een	  beter	  beeld	  krijgen	  van	  de	  mogelijkheden	  die	  de	  Methodenkaart	  Praktijkonderzoek	  biedt.	  
Voor	  collega-‐docenten	  (en	  onszelf)	  bij	  het	  vormgeven	  van	  het	  onderwijs	  over	  onderzoeken	  het	  
begeleiden	  van	  stage-‐	  en	  afstuderen.	  Voor	  studenten	  geldt	  dat	  de	  voorbeelden	  de	  onderzoeksruimtes	  
laten	  spreken	  waardoor	  het	  voor	  hen	  gemakkelijker	  wordt	  de	  onderzoeksruimten	  te	  duiden;	  om	  deze	  
voor	  hen	  (be)werkbaar	  te	  maken.	  	  

Taal   
Tijdens	  onze	  ontdekkingstocht	  kwamen	  we	  erachter	  dat	  er	  vele	  synoniemen	  voor	  het	  woord	  onderzoek	  
bestaan,	  die	  allemaal	  hetzelfde	  doel	  dienen:	  nieuwe	  ideeën	  en	  producten	  ontwikkelen	  om	  zowel	  jezelf	  
als	  de	  klant	  te	  kunnen	  verrijken	  en	  praktisch	  van	  dienst	  te	  kunnen	  zijn.	  Ook	  hebben	  we	  ontdekt	  dat	  de	  
mogelijke	  manieren	  van	  onderzoek	  doen	  die	  de	  Methodenkaart	  Praktijkonderzoek	  laat	  zien,	  herkend	  
worden	  door	  de	  bedrijven.	  Praten	  over	  de	  inhoud	  van	  onderzoek	  doen,	  dus	  over	  hoe	  en	  met	  welk	  doel	  
onderzoek	  wordt	  gedaan,	  heeft	  er	  voor	  gezorgd	  dat	  niet	  alleen	  voor	  ons	  de	  taalbarrière	  rondom	  het	  
woord	  onderzoek	  is	  weggenomen,	  maar	  ook	  voor	  onze	  gesprekspartners	  van	  de	  verschillende	  bedrijven.	  
Het	  boekje	  is	  de	  belichaming	  van	  onze	  vertaalslag	  waarmee	  wij	  hopen	  docenten,	  studenten	  en	  het	  
werkveld	  dichter	  bij	  elkaar	  te	  brengen	  rondom	  het	  onderwerp	  onderzoek	  in	  de	  ICT-‐beroepspraktijk.	  
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