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Symposium	  praktijkonderzoek	  en	  -‐ontwikkeling	  
	  

• U	  wilt	  de	  dagelijkse	  praktijk	  van	  zorg-‐	  en	  dienstverlening	  verbeteren;	  
• U	  wilt	  weten	  wat	  praktijkgericht	  onderzoek	  daaraan	  kan	  bijdragen;	  
• U	  bent	  benieuwd	  naar	  de	  know	  how	  van	  praktijkonderzoekers.	  

	  
Doe	  mee!	  
	  
Dan	  is	  dit	  symposium	  echt	  iets	  voor	  u.	  Mensen	  uit	  de	  wetenschap	  en	  de	  praktijk	  wisselen	  ervaringen	  
en	  nieuwe	  methoden	  uit.	  Een	  keur	  aan	  workshops	  staat	  garant	  voor	  nieuwe	  inspiratie	  en	  inzichten.	  
Inleiders	  delen	  met	  u	  hun	  inzichten	  in	  de	  uitdaging	  die	  praktijkonderzoek	  heet.	  
	   	  



Programma	  
	  
Voor	  wie?	  
Het	  symposium	  richt	  zich	  op	  onderzoekers,	  professionals	  en	  studenten	  die	  werken	  aan	  onderzoek	  
ten	  behoeve	  van	  kennisontwikkeling	  en	  verbetering	  van	  de	  beroepspraktijk	  binnen	  de	  publieke	  
sector.	  Het	  is	  symposium	  is	  interessant	  voor	  onderzoekers	  binnen	  kennisinstituten,	  onderzoekers,	  
docenten	  en	  studenten	  binnen	  het	  hbo	  en	  universiteiten	  en	  voor	  medewerkers	  van	  onderzoek-‐	  en	  
ontwikkelafdelingen	  binnen	  dienstverlenende	  organisaties	  en	  zorginstellingen.	  
	  
De	  dag	  zelf	  
9.00	  uur	  	   Registratie	  en	  ontvangst	  
10.00	  uur	  	   Opening	  door	  de	  dagvoorzitter	  Louis	  Tavecchio	  
10.10	  uur	  	   Welkom	  door	  Jet	  Bussemaker,	  rector	  HvA	  en	  lid	  CVB	  UvA/HvA	  
10.20	  uur	  	   Waarom	  cliënten	  een	  stem	  geven	  in	  onderzoek?	  door	  Lourens	  Henkelman	  
11.00	  uur	  	   Koffiepauze	  
11.15	  uur	  	   Evidence	  based	  werken	  en	  de	  implementatie	  van	  interventies	  in	  de	  jeugdzorg	  door	  

Tom	  van	  Yperen	  
11.50	  uur	  	   Het	  probleem	  van	  praktijkonderzoek;	  een	  casus	  door	  Ben	  Baarda	  
12.30	  uur	  	   Lunchpauze	  
13.15	  uur	  	   Eerste	  ronde	  workshops	  
14.45	  uur	  	   Theepauze	  
15.00	  uur	  	   Tweede	  ronde	  workshops	  
16.40	  uur	  	   Plenaire	  afsluiting	  door	  de	  dagvoorzitter	  
17.00	  uur	  	   Informele	  afsluiting	  met	  hapje	  en	  drankje	  
	  
Workshopaanbod	  
	  
De	  cliënt	  als	  medeonderzoeker	  
Harrie	  van	  Haaster,	  oprichter	  van	  van	  het	  Instituut	  voor	  Gebruikers	  Participatie	  en	  Beleid	  (IGPB)	  
Complex	  problem	  solving	  
Dorien	  DeTombe,	  werkzaam	  geweest	  bij	  Universiteit	  van	  Utrecht	  en	  TU-‐Delft,	  en	  Joan	  van	  Aken,	  
professor	  Organisatiekunde	  aan	  de	  faculteit	  Technologie	  Management	  van	  de	  TU/e.	  
Implementeren	  is	  reflecteren	  	  
Leonieke	  Boendermaker,	  lector	  Implementatie	  in	  de	  jeugdzorg	  aan	  de	  Hogeschool	  van	  Amsterdam	  
en	  senior	  onderzoeker	  bij	  Orthopedagogiek	  aan	  de	  Rijksuniversiteit	  Groningen.	  
De	  mogelijkheden	  van	  actie-‐	  en	  handelingsonderzoek	  aan	  de	  hand	  van	  voorbeelden	  
	  Annemarie	  Wagemakers,	  universitair	  docent	  Gezondheid	  en	  Maatschappij	  aan	  de	  Universiteit	  
Wageningen,	  en	  Ben	  Boog,	  zelfstandig	  consulent	  en	  trainer	  participatief	  en	  kwalitatief	  onderzoek	  en	  
docent	  methodologie	  van	  de	  master	  Kunsteducatie	  aan	  de	  Hanzehogeschool	  Groningen	  en	  de	  
Noordelijke	  Hogeschool	  Leeuwarden.	  
Praktijkgericht	  onderzoek	  vraag	  om	  mixed	  methods	  
Yvonne	  Jansen,	  onderzoeker	  bij	  TNO.	  
Spelsimulatie	  als	  	  onderzoeksmethode	  
Bart	  van	  Linder,	  trainer,	  adviseur	  en	  coach	  bij	  Actor	  Adviseurs,	  en	  Janneke	  van	  Mens	  -‐Verhulst,	  
emeritus	  bijzonder	  hoogleraar	  Theorie	  en	  praktijk	  van	  de	  Vrouwengezondheidszorg	  aan	  de	  
Universiteit	  voor	  Humanistiek.	  
De	  relatie	  tussen	  handelingsonderzoek	  en	  de	  reflectieve	  professional	  in	  de	  risicomaatschappij	  
	  Sjaak	  Khonraad,	  lector	  Integrale	  Veiligheid	  aan	  de	  Avans	  Hogeschool.	  
	  
Raadpleeg	  http://www.hva.nl/symposiumopps	  voor	  de	  meest	  actuele	  informatie.	  



Sprekers	  
Lourens	  Henkelman	  is	  psycholoog.	  Hij	  was	  twintig	  jaar	  werkzaam	  bij	  de	  vakgroep	  Klinische	  
Psychologie	  aan	  de	  Universiteit	  Utrecht.	  Daarna	  werkte	  hij	  bij	  ZON/Mw	  als	  programmasecretaris	  
voor	  de	  GGZ-‐programma’s	  en	  als	  teammanager.	  Hij	  was	  programmahoofd	  Zorginnovatie	  bij	  het	  
Trimbos-‐instituut.	  
	  
Tom	  van	  Yperen	  is	  orthopedagoog	  en	  expert	  bij	  het	  Nederlands	  Jeugdinstituut.	  Zijn	  werk	  is	  vooral	  
gericht	  op	  de	  kwaliteit	  van	  de	  hulp-‐	  en	  dienstverlening	  voor	  jeugdigen	  en	  hun	  opvoeders.	  Vanwege	  
het	  NJi	  is	  hij	  tot	  1	  juli	  2012	  bij	  de	  Universiteit	  Utrecht	  werkzaam	  als	  bijzonder	  hoogleraar	  op	  het	  
terrein	  van	  het	  onderzoek	  en	  de	  ontwikkeling	  van	  effectieve	  jeugdzorg.	  Vanaf	  1	  september	  2011	  is	  hij	  
als	  bijzonder	  hoogleraar	  ‘Monitoring	  en	  innovatie	  zorg	  voor	  jeugd’	  verbonden	  aan	  de	  Rijksuniversiteit	  
Groningen,	  afdeling	  Orthopedagogiek.	  
	  
Ben	  Baarda	  doceert	  al	  meer	  dan	  dertig	  jaar	  statistiek	  en	  onderzoeksmethoden	  aan	  de	  Sociale	  
Faculteit	  en	  het	  University	  College	  van	  de	  Universiteit	  Utrecht.	  Naast	  zijn	  universitaire	  werk	  maakt	  hij	  
deel	  uit	  van	  een	  onderzoeks-‐,	  advies-‐	  en	  trainingsmaatschap.	  Hij	  heeft	  op	  het	  terrein	  van	  de	  statistiek	  
en	  onderzoeksmethoden	  verschillende	  boeken	  gepubliceerd,	  waaronder	  het	  boek	  ‘Dit	  is	  onderzoek!’	  
	  
Louis	  Tavecchio	  (dagvoorzitter)	  is	  lector	  Vraaggerichte	  methodiekontwikkeling	  bij	  het	  Kenniscentrum	  
Maatschappij	  en	  Recht	  van	  de	  Hogeschool	  van	  Amsterdam	  en	  emeritus	  bijzonder	  hoogleraar	  
Pedagogiek	  aan	  de	  Universiteit	  van	  Amsterdam	  
	  
	   	  



Praktische	  zaken	  
	  
Data:	  	   23	  november	  2011	  
	  
Tijden:	  	  10.00	  –	  17.30	  uur.	  
	  
Plaats:	  	  Felix	  Meritis,	  Keizersgracht	  324	  Amsterdam	  
	  
Prijs:	  	  	   100	  euro	  	   (normaal)	  

70	  euro	  	   (docent	  HvA,	  lid	  NOSMO	  of	  Alumnikring	  Andragologie)	  
50	  euro	  	   (student)	  
De	  prijs	  is	  inclusief	  lunch,	  consumpties	  en	  materiaal.	  

	  
	  
Inschrijven	  
U	  kunt	  zich	  inschrijven	  door	  een	  ticket	  te	  kopen	  via	  de	  website	  van	  dit	  symposium	  
http://www.hva.nl/symposiumopps	  
Na	  aankoop	  van	  uw	  ticket	  ontvangt	  u	  een	  e-‐mail	  waarmee	  u	  zich	  aan	  kunt	  melden	  voor	  de	  
workshops.	  
	  
Certificaat	  
Het	  bestuur	  van	  de	  Kring	  Andragologie	  van	  de	  Amsterdamse	  Universiteits	  Vereniging	  (AUV)	  reikt	  na	  
deelname	  aan	  de	  colleges	  en	  workshops	  een	  certificaat	  uit	  aan	  de	  deelnemers.	  Dit	  als	  een	  teken	  van	  
andragologische	  kwaliteit.	  	  
	  
Organisatie	  
Het	  symposium	  Onderzoek	  en	  praktijkontwikkeling	  in	  de	  publieke	  sector	  wordt	  georganiseerd	  door	  
het	  Kenniscentrum	  Maatschappij	  &	  Recht	  van	  de	  Hogeschool	  van	  Amsterdam	  in	  samenwerking	  met	  
de	  NOSMO	  (Nederlandse	  Organisatie	  van	  Sociaal	  Methodologisch	  Onderzoek)	  en	  de	  	  Alumnikring	  
Andragologie	  van	  de	  Universiteit	  van	  Amsterdam..	  
	  
	  
Post-‐	  en	  bezoekadres	  	  van	  de	  alumnikring	  andragologie,	  tevens	  bibliotheek:	  
Sarphatistraat	  104,	  1018	  GV	  Amsterdam,	  kamer	  0.02.	  	  
Secretariaat:	  020	  5255880,	  bgg:	  020	  6904997.	  
	  
www.uva-‐alumni.nl/andragologie	  	  
www.andragologie.eu	   	  
	  
	  
	  
	  


