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Achtergrond en opzet van het onderzoeksatelier 
In dit hoofdstuk zal een korte schets van het idee en de ontwikkeling van 
scriptiatelier tot onderzoeksatelier worden geschetst. 
 
De oorsprong – Het scriptieatelier voor studenten pedagogiek van de 

Universiteit Leiden en het huidige Master Thesis Lab 
In 2004 heeft het Departement Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit 
Leiden een ‘scriptieatelier’ ontwikkelt. Aanleiding hiervoor was het grote 
percentage studenten dat aan het eind van hun studie in de fase van hun 
afstudeerscriptie uitviel. Jaap van Lakerveld (coördinator van het Platform 
Onderwijs en Ontwikkeling) zette toen op basis van de theorieën over een krachtige 
leeromgeving (Kessels 1998, Simons 1999, Lakerveld 2005 etc.) en het empirisch 
werk van zijn eigen promotieproject het concept neer. De uitvalcijfers van studenten 
in de laatste fase van hun pedagogische studie daalden onmiddellijk binnen het 
eerste jaar van het ‘scriptieatelier’. Het atelier was dusdanig succesvol dat Jaap van 
Lakerveld het aan verschillende universiteiten binnen Europa ging presenteren en de 
opzet in die zin werd aangepast dat het atelier voor alle departementen van de 
Faculteit Sociale Wetenschappen toegankelijk werd en de nieuwe naam ‘Master 
Thesis Lab’ kreeg. Zodoende is het een faciliteit voor alle studenten van de faculteit 
geworden die een master thesis aan het schrijven zijn. De studenten kunnen in het 
atelier terecht om aan één van de computers aan hun thesis te werken, ze kunnen 
vragen voorleggen aan de medewerkers, gebruik maken van naslagwerken en 
statistisch advies krijgen.  
 
Vanaf de start van het Facultaire Master Thesis Lab is een aantal gegevens 
bijgehouden en wordt de voorziening elk jaar geëvalueerd. Anja van der Voort en 
Pieter Kroonenberg zijn nu voor het Master Thesis Lab verantwoordelijk. Bovendien 
is elk Departement verplicht om een medewerker c.q. AIO voor het Master Thesis 
Lab op een dag per week ter beschikking te stellen. 
De volgende gegevens worden voor de evaluaties verzameld: 
 

 Het is voor studenten van alle departementen mogelijk om zich in te 
schrijven met behulp van een inschrijvingsformulier. Bijgehouden wordt 
hoeveel studenten zich inschrijven en bij welk departement zij studeren.  

 Studenten die naar het MTL komen om daar te gaan werken zetten hun 
naam op een registratielijst en geven aan hoe laat ze komen en gaan. 
Daarnaast vermelden zij van welk departement zij komen. 

 De medewerkers houden bij welke vragen vaak gesteld worden en wat 
hierop geantwoord wordt. 

 Tijdens een facultatief eindgesprek na het afstuderen wordt gevraagd wat 
de ervaringen van de student zijn (van der Voort & Kroonenberg 2008).  

 
Ruim 280 studenten maken per jaar gebruik van het Master Thesis Lab. Waarvan 
vooral de studenten pedagogiek regelmatig aanwezig zijn. 
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De vragen die de Leidse studenten aan de medewerker van het atelier stelt zijn 
uiteenlopend van aard. Er zijn vragen over het gebruik van de faciliteiten in het 
atelier (printer, inloggen gaat niet etc.), het zoeken of verwijzen naar literatuur (APA 
Normen), onderzoeksmethode en analysemethode (kwantitatief en kwalitatief), 
SPSS en het scriptieproces en de structuur van de verslaglegging van de 
afstudeeropdracht. 
In het Master Thesis Lab geeft de aanwezige docent nadrukkelijk geen inhoudelijk 
advies over de scriptie (van der Voort & Kroonenberg 2008). Veel studenten hebben 
vragen met betrekking tot statistiek en methoden en technieken en daarom gebruik 
maken van een op het Master Thesis Lab aanvullend plaatsvindend statistisch 
spreekuur (4 keer per week 2 uur). “Studenten komen met uiteenlopende vragen 
over hun onderzoeksopzet, hun meetinstrument en de benodigde analysetechnieken. 
De statistische advisering maakt zichtbaar dat lang niet alle studenten genoeg bagage 
in huis hebben om hun onderzoeksvragen zelfstandig te beantwoorden” (van der 
Voort & Kroonenberg 2008).  
In 2007 is het Master Thesis Lab bezocht door de onderwijsvisitatie commissie 
Wijnen: ‘Tijdens de rondleiding heeft de commissie kennisgenomen van het 
scriptieatelier waarin studenten aan hun scriptie kunnen werken. In het 
scriptieatelier is een scriptieatelier-medewerker aanwezig die studenten kan helpen 
met methodologische kwesties. De commissie is positief over deze nieuwe 
voorziening (Wijnen, 2007, p. 229)” (van der Voort & Kroonenberg 2008). 
 
Oprichten van een Onderzoeksatelier aan de Academie Mens & Maatschappij 
Het idee voor een Onderzoeksatelier is ontstaan in het kader van de 
curriculumontwikkeling EMMA (even mooi maar anders) binnen de Duitstalige 
Bachelor opleiding Sozialpädagogik (SP). Voor het vak 5.2 “Gesellschaftlicher 
Rahmen” is tijdens het ontwikkelingsproces de aanzet gemaakt om de ingeplande 
consulturen voor de door de studenten de realiserende projectopdracht een andere 
draai en impact te geven dan voorheen gebruikelijk was. Al gauw werd duidelijk dat 
ook de Nederlandse stroom SPH, de onderzoeksvakken en de eindfaseteams van 
beide studierichtingen eraan behoefte hadden om de consulturen op een andere 
manier vorm te geven en vooral slepers beter te kunnen ondersteunen en uitval in de 
laatste studiefase te voorkomen. Er is door het MT een ruimte vrij geroosterd en van 
12 computers, een beamer, een speciale blackboardsite en een boekenkast voor 
onderzoeksliteratuur, succesvolle project- en afstudeeropdrachten etc. voorzien.  
Zo als geschetst is het idee van een ‘scriptie atelier’ of ‘masterlab’ afkomstig van de 
Universiteit Leiden waar het al jaren succesvol is ingezet. Het uitgangspunt in 
Leiden waren de moeilijkheden die studenten tijdens hun afstudeeropdrachten 
ondervonden en die er steeds vaker toe leidden dat studenten hun studie vertraagden 
of zelfs in deze laatste fase uitvielen. 
 
De ervaringen in de Duitse stroom met de moeilijkheden die studenten in het 3e 
studiejaar betreffende de vakken onderzoeksmethodologie evenals hun 
afstudeerprojecten in het 4e jaar ondervonden, hebben tijdens het EMMA 
curriculumontwikkelingsproces ertoe geleid een soortgelijk atelier binnen AMM op 
te richten. Het doel is studenten al vroeg in hun eigen onderzoeksprojecten erin te 
steunen om academische vaardigheden en competenties op te kunnen bouwen om 
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studievertraging en moeilijkheden in de eindfase (in het bijzonder tijdens het 
uitvoeren van afstudeerprojecten) te voorkomen zoals studenten op een innovatieve 
wijze erin te steunen eigen perspectieven en inhoudelijke kennis betreffende hun 
vakgebied op te bouwen.  
Het Onderzoeksatelier moet de studenten een rustige, maar intensieve studieplek bieden 
binnen de academie. Zij kunnen hier studenten uit dezelfde studiefase ontmoeten, 
vragen over onderzoek met de aanwezige docent bespreken, aan hun opdracht en/of 
bachelorrapport werken en literatuur opzoeken. Naast de vakken 5.2 (SP& SPH) en 
9.2 (SP & SPH) wordt studenten met het Onderzoeks-Atelier in het kader van het 
bachelorrapport een aanvulling op de begeleiding - zoals deze op dit moment is 
vorm gegeven – geboden. Deze extra begeleiding wordt het Spreekuur Onderzoeks-
Atelier genoemd. Op dat spreekuur is een docent aanwezig om ondersteuning te 
bieden bij de uitwerking van onderzoek. Het spreekuur is bedoeld voor studenten die 
een onderzoeksvak op dat moment volgen en bedoeld voor studenten die alle lessen 
al hebben afgerond maar hun onderzoek nog moeten afronden. Bovendien zal een 
medewerker van de Saxion bibliotheek tijdens een bijeenkomst specifieke vragen 
van studenten over literatuuronderzoek beantwoorden en ondersteuning bieden bij 
het zoeken (informatie brieven en de roostering zie bijlage). 
 
Passend bij het op competentieverwerving gerichte leren binnen de Academie Mens 
& Maatschappij (Schell-Kiehl/Siemer 2010) - gestoeld op het sociaal 
constructivistisch idee, dat leeromgevingen ‘krachtig’ en ‘rijk’ moeten worden 
ingericht - biedt de fysieke en virtuele ruimte Onderzoeksatelier dus aanvullende 
randvoorwaarden met het doel het verwerven van beroepsspecifieke competenties 
binnen een hbo-setting extra te kunnen ondersteunen en te bevorderen. 
Rijke en krachtige leeromgevingen “zijn leeromgevingen waarin lerende uitgedaagd 
worden om samen met elkaar actief te leren, met een duidelijk zicht op de 
functionaliteit van het leren en het geleerde (…), waarin het leren wordt gesitueerd 
in een concrete context en waarin de authenticiteit van die context zo hoog mogelijk 
is. Hierdoor kunnen lerende vooral vanuit intrinsieke motivatie leren en worden zij 
geacht zoveel mogelijk zelfstandig hun leren te sturen en te controleren. De opleider 
is hierbij meer coach en begeleider dan overdrager van informatie” (Simons 1999, p. 
33). 
Een geschikte leeromgeving moet uit dit perspectief daarom o.a. aan de volgende 
kwaliteitscriteria voldoen: 

 Compleet en realistisch en verwijzen naar volledige en relevante situaties 
 Uitnodigen tot activiteit 
 De navigatie moet langzamerhand worden overgelaten aan de student 
 Studenten moeten zo veel mogelijk bij alle componenten van het leren 

worden betrokken 
 Studenten moeten zich kunnen oefenen in verschillende leervormen en –

activiteiten 
 Systematisch moet het besef van eigen bekwaamheid bij de student worden 

ontwikkeld 
(Simons, Bolhuis en Onstenk 2000) 
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Een dergelijke leeromgeving moet studenten instaat stellen in dialoog met elkaar 
kennis en betekenis te construeren en nieuwe perspectieven te verkrijgen. Het 
onderzoeksatelier is er voor bedoeld om de boven genoemde kwaliteitscriteria 
aanvullend op het competentiegericht onderwijs binnen de opleidingen SP en SPH te 
ondersteunen en door te ontwikkelen. 
 
Doelstelling en vraagstelling 

Dit evaluatie-onderzoek heeft tot doel de implementatie van het Onderzoeksatelier te 
begeleiden, te evalueren en waar mogelijk het rendement van deze voorziening voor 
het primaire onderwijsproces te meten. Zo doende wordt ernaar gestreefd aan te 
tonen of er met behulp van deze nieuwe en aanvullende didactische en 
communicatieve voorziening een bevordering van de competentieontwikkeling van 
de studenten en het waarmaken van de kwaliteitscriteria van een krachtige 
leeromgeving kunnen worden behaald. 
 
De twee hoofdvraagstellingen van het onderzoek luiden dan ook:  

 “Welke impact heeft het oprichten van het Onderzoeksatelier op  het  onderwijs  
van SPH en SP?” 
En 

 Op welke wijze verschillen de gebruikte media, methoden en 
leersituatie/leeromgeving van het onderzoeksatelier van het op dit moment 
gebruikelijke onderwijs? 
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Design, populatie en meetinstrumenten 
 
Er is in deze pilotfase sprake van een evaluatieonderzoek. De oorspronkelijke 
plannen voor een quasi-experimenteel design, waarin de oude en nieuwe situatie 
konden worden vergeleken, bleken in deze opstartfase van het atelier (nog) niet 
haalbaar. 
 

In periode 3 en 4 zijn zoveel mogelijk groepen van de vakken 5.2 en 9.2 (SPH en 
SP) in het Onderzoeksatelier gepland. Dat wil zeggen dat niet alle groepen er 1 of 2 keer 
worden gepland, maar de groep die er in zit, continu in het Onderzoeksatelier les krijgt.  
Maandag, dinsdag en donderdag staat het projectatelier voor de SP studenten ter 
beschikking. Voor de SPH studenten op de woensdag en de vrijdag. Omdat de SP 
studenten in deeltijd worden onderwezen vallen studenten die op vrijdag worden 
onderwezen buiten het onderzoek. Hetzelfde geldt voor de maandag, dinsdag en 
donderdag voor de deeltijd studenten SPH. 
De extra spreekuren werden op woensdagmiddag van 12.45-16.45 uur voor SPH 
ingeroosterd en op donderdagmiddag van 12.45-16.45 uur voor SP. Het werd 
afgesproken dat de stromingen zelf de inzet wat betreft personeel voor de spreekuren 
zouden regelen. 
In het handboek 5.2 SP zijn voor periode 4 zeven consultatiemogelijkheden in het 
onderzoeksatelier en aanvullende informatie via een website ingepland. 
 

Dataverzameling 
Voor de docenten SP en SPH heeft een voor- en een nameting plaats gevonden. De 
studenten van 9.2 SPH zijn tevens in de context van de evaluatiecyclus 9.2 m.b.t. het 
Onderzoeksatelier ondervraagd. 
 
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende meetinstrumenten: 

 Vragenlijst/parantion websurvey vooraf aan docenten (per vak in februari) 
 Vragenlijst/parantion websurvey achteraf aan docenten (per vak eind 4e 

periode) 
 Vragenlijst/parantion websurvey achteraf (gecombineerd met de gewone 

evaluatiecyclus) aan studenten (eind 4e periode) 
 
Onderzoekspopulatie 
De onderzoekspopulatie bestond binnen de studierichtingen SPH (deeltijd en voltijd) 
en SP van AMM uit alle docenten van vakken die als toetsing projectopdrachten 
hebben zoals begeleiders van afstudeeropdrachten (vakken 5.2 en 9.2, 
Forschungsmethoden I und II en Bachelorbegleitung 4. Jahr deutsch). Na een 
rondvraag onder de teamleiders te hebben gedaan bleken dit in januari 2011 22 
docenten te zijn. 
Om zo min mogelijk overlast te creëren is besloten om de studenten binnen de 
gewone evaluatiecyclus met enkele extra vragen betreffende het Onderzoeksatelier te 
benaderen. Eind van het studiejaar 2010/2011 werd het vak 9.2 SPH voltijd 
geëvalueerd (n = 100 studenten).  



Ines Schell-Kiehl / Mark Gellevij oktober 2011 

  10 

 
De vragenlijsten  
Op basis van het theoretische kader over krachtige leeromgevingen zijn de 
vragenlijsten voor de docenten en de aanvullende vragen op de evaluatie van het vak 
9.2 voor studenten ontworpen (zie bijlage voor de volledige meetinstrumenten). 
 
Alle drie de vragenlijsten werden m.b.v. het websurvey programma Parantion 
ontwikkeld. Omdat er een overlap binnen de docentengroepen 5.2 en 9.2 werd 
gesignaleerd werden alle docenten met dezelfde vragenlijsten benaderd en konden 
ze – mits de vragen niet van toepassing waren – m.b.v. de elektronische routing 
delen van de vragenlijsten overslaan. 
De vragenlijsten voor de docenten bevatten gesloten vragen, meerkeuze vragen, 
stellingen die op een 5 punt likert schaal werden gemeten en open vragen. 
De studenten werden gevraagd om gesloten vragen, vragen over hun tevredenheid 
op een 4 punts schaal en open vragen te beantwoorden. 
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Evaluatie van de pilotfase: Resultaten 
 
Binnen  het  project  zijn  van  februari  t/m  juli  2011  drie  metingen  m.b.v.  het  
websurvey programma parantion gedaan. Twee onder de docenten (5.2 en 9.2 Duits 
en Nederlands) en één onder de studenten (9.2 Nederlands). 
 
Respons op de vragenlijsten  
De respons op de vragenlijsten is matig geweest. Participeerden in het eerste 
docentenonderzoek nog 14 (waarvan 13 volledig) van de 22 docenten, waren het in 
de tweede ronde aan het eind van het studiejaar nog maar 6 van de 22 docenten. 
Voor het studentenonderzoek werden 100 studenten benaderd waarvan maar 18 de 
vragen over het onderzoeksatelier beantwoordden. 
Toch  zijn  vooral  bij  de  open  vragen  zowel  van  de  docenten  als  ook  de  studenten  
waardevolle uitspraken gedaan die voor de verdere invulling en doorontwikkeling 
van het concept onderzoeksatelier van belang zijn. 
Geen afzonderlijke uitspraken kunnen echter over de vakken van de Duitse stroom 
worden gedaan, omdat het responscijfer vanuit het Duitse team laag was en maar 
twee docenten beide vragenlijsten hebben ingevuld. Ook is het gebruik van het 
onderzoeksatelier binnen het vak 5.2 (Duits) door deze lage respons niet te evalueren. Dit 
is bijzonder jammer omdat het concept onderzoeksatelier oorspronkelijk in het kader 
vanuit het vak “Gesellschaftlicher Rahmen” is ontwikkeld en een centraal onderdeel 
uitmaakt van de lessen (volledige periode 4 in voorbereiding op de paperpresentaties 
tijdens een congres). Ook binnen de Nederlandse stroom kan 5.2 op dit moment nog 
niet geëvalueerd worden omdat het respons betreffende dit vak zeer lag was.  
 
Vooral met oog op het curriculum SP is in de vragenlijsten een onderscheid gemaakt 
tussen het vak 9.2 c.q. Forschungsmethoden deutsch 3. Studienjahr en het 
uiteindelijke begeleiden van het afstudeerrapport. In de Nederlandse stroom SPH 
zijn deze studiefases veel meer verweven in het kader van het vak 9.2 (onderdeel 
intervisie). De begeleiding van de bachelorrapporten na afloop van het vak is veel 
minder omvangrijk en wordt door dezelfde docent gedaan (in tegenstelling tot SP 
waar de bachelorscriptie begeleiders vaak geen onderzoeksvakken geven). 
Doordat het aantal SP docenten bij de respondenten veel kleiner was dan het aantal 
SPH docenten en twee SPH docenten aangaven alle vragen al vanuit het perspectief 
9.2 te hebben beantwoord wordt, zal in de analyse aan de reeks vragen over de 
bachelorrapport begeleiding minder aandacht worden besteed. 
 
Kwantitatieve gegevens docenten (onderzoek I) 
De onderzoeksvakken binnen de Nederlandse stroom (SPH) en de Duitse stroom 
(SP) zijn tot nu toe op verschillende wijze vorm gegeven. De begeleiding van de 
bachelorrapporten is bij SPH in de vorm van intervisie binnen het vak 9.2 
georganiseerd. SP echter biedt de Duitstalige studenten de mogelijkheid na het 
afronden van de vakken Forschungsmethoden I und II (in het 3e studiejaar) met het 
bachelorrapport te beginnen en daarbij door een docent tijdens het 4e studiejaar 
individueel te worden begeleid. Omdat studenten duidelijk in tempo verschillen als 
het om het vervaardigen van hun afstudeeropdracht gaat en het om deeltijd 
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onderwijs voor studenten gaat, die niet in Enschede wonen, worden de gesprekken 
individueel vorm gegeven en vinden plaats waar het voor studenten en docenten het 
makkelijkst is om af te spreken. 
Opgrond van de kleine aantallen respondenten zal in deze evaluatie alleen maar bij 
de open vragen van de tweede vragenlijst onderscheid worden gemaakt in SP en 
SPH docenten. 
 
De helft van de bevraagde docenten heeft het vak 9.2 (c.q. Forschungsmethoden I 
und II) al vijf keer of vaker gegeven. Drie docenten onderwijzen het vak voor de 
tweede keer of vaker en er zijn twee respondenten die aangeven dat zij het vak voor 
het eerst zullen geven. 
 

Tabel 1: Ervaring docenten met 9.2 

Voor de hoeveelste keer geef jij het vak 9.2 (of Forschungsmethoden 3. 
Studienjahr, deutsch)?  

(NTotaal = 14)  
(NValid = 14)  
Ik geef dit vak niet 2 
Ik geef het voor het eerst 2 
Ik geef het de 2e - 4e keer. 3 
Ik geef het voor de 5e keer of vaker 7 

 

 
 
Opvallend is dat maar één van de 12 docenten, voor wie deze vragen van toepassing 
zijn geweest (dus docenten die het vak ooit al hebben onderwezen), aangeeft 
tevreden te zijn met het vak zo als het nu is vorm gegeven. De andere docenten laten 
weten dat zij (vaak op meerdere vlakken) iets zouden willen verbeteren. 
 

Tabel 2: Behoefte om 9.2 te verbeteren 
 

Als je 9.2 al een keer hebt onderwezen zou jij dan dingen willen veranderen 
c.q. verbeteren? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)  

(NTotaal = 14)  
(NValid = 9)  
Nee, ik ben tevreden als het nu is. 1 
Ja, t.o.v. de didactiek. 2 
Ja, t.o.v. de toetsing. 2 
Ja, t.o.v. de leermiddelen. 4 
Ja, t.o.v. de inhoud. 3 
Ja, t.o.v. de ruimte/leeromgeving. 3 
Ja, ik zou het vak graag beter willen afstemmen met andere vakken. 5 
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Ja, t.o.v. het beter kunnen aansluiten bij het werkveld. 1 
Ja, t.o.v. de betrokkenheid/motivatie van de studenten. 2 
Ja, t.o.v. een verhoogd leereffect bij de studenten. 3 
Ja, t.o.v. een verbeterde doorstroom van de studenten. 4 
Anders namelijk: „Meer nadruk op wat onderzoek kann doen in het 
werkveld, hoe de aanbevelingen van het onderzoek toe te passen bij de 
opdrachtgever“ 

1 

  

 
Dit geldt voornamelijk voor de afstemming met andere vakken, de leermiddelen en 
een verbeterde doorstroom van studenten. Maar ook het leereffect, de inhoud en de 
leeromgeving verdienen volgens de docenten de aandacht en zouden waar mogelijk 
aangepast moeten worden. 
 
Vervolgens werden aan de docenten die daadwerkelijk 9.2 hadden onderwezen 18 
stellingen voorgelegd die op een 5 punt Likert schaal van ‘Helemaal eens’ tot 
‘Helemaal oneens’ konden worden beantwoord. 
9 docenten hebben deze stellingen beantwoord. Daarbij zijn sommige stellingen 
bijna unaniem beoordeeld. Bij sommigen lopen de meningen echter duidelijk uiteen. 
Omdat het hier om een klein responscijfer gaat zijn geen gemiddelden en 
standaarddeviaties berekend maar worden gewoon de frequenties van de resultaten 
weergegeven. De meest opvallende positieve inschattingen zijn in het geel de 
belangrijkste aandachtspunten in het rood geacceerd. 
 

Tabel 3: Stellingen m.b.t. 9.2 (Forschungsmethoden 1 und 2) meting I 

 
Stelling Hele 

maal 
eens 

eens Nog eens 
/nog 
oneens 

oneens Hele 
maal 
oneens 

Het aantal studenten dat 
regelmatig kwam was hoog. 

4 4 0 1 0 

De betrokkenheid van de 
studenten was heel laag. 

0 2 1 2 4 

De studenten waren steeds goed 
voorbereid. 

0 3 5 1 0 

De studenten toonden nauwelijks 
interesse in de inhoud van het 
vak. 

1 1 0 5 2 

De studenten werkten in de lessen 
intensief samen. 

1 5 1 2 0 

De verbinding met authentieke 
beroepsituaties kon makkelijk 
inzichtelijk worden gemaakt. 

1 5 1 2 0 

De sfeer in de groep was 1 7 1 0 0 
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uitstekend. 
Veel studenten waren van mening 
dat de stof niets met de 
beroepssituatie te maken had. 

0 0 3 4 2 

Het contact tussen mij en de 
studenten verliep gemakkelijk. 

4 5 0 0 0 

De studenten konden hun eigen 
ervaringen m.b.t. social work 
goed gebruiken bij dit vak. 

0 6 2 1 0 

De studenten pakten de leerstof 
snel op en het leereffect was m.i. 
hoog. 

0 5 2 2 0 

Graag had ik meer van ICT 
leermiddelen gebruik willen 
maken. 

2 4 0 3 0 

De ruimte waarin ik het vak gaf 
was uitermate geschikt. 

0 2 2 3 2 

Ik was tijdens het lesgeven meer 
coach dan docent. 

2 2 2 2 0 

Ik heb van verschillende 
leeractiviteiten gebruik gemaakt. 

1 5 2 1 0 

De studenten kregen steeds beter 
door wat binnen het vak van hen 
werd verwacht. 

0 8 1 0 0 

De studenten namen de 
verantwoordelijkheid voor hun 
leerproces. 

0 7 1 1 0 

Maar weinig studenten waren in 
staat zelfstandig te kunnen 
werken. 

0 1 1 4 0 

Veel studenten hadden 
begeleiding nodig na dat de lessen 
waren afgerond. 

1 7 1 0 0 

De studenten die vertraging 
hadden kregen minder tijd van 
mij dan ze eigenlijk nodig hadden. 

1 3 2 1 1 

 
Het valt op dat de onderzoeksdocenten positief zijn over het aantal studenten dat de 
lessen volgt, hun motivatie voor en betrokkenheid bij het vak, zoals de sfeer in de 
groepen en hun persoonlijk contact met de studenten. Ook hebben ze het gevoel dat 
het vak goed bij de toekomstige beroepssituatie van de studenten aansluit en dat dit 
de studenten tijdens de lessen ook duidelijk kon worden gemaakt. Bovendien 
konden de studenten tijdens het volgen van 9.2 gebruik maken de door hun al 
opgedane ervaring m.b.t. het werkveld social work.  
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De studenten werkten grotendeels zelfstandig, namen hun verantwoordelijkheid en 
kregen steeds beter door wat van hun binnen 9.2 werd verwacht. 
 
Uit het perspectief van de docent zijn de ruimte/leeromgeving en de mogelijkheden 
om ICT leermiddelen te kunnen toepassen aandachtspunten voor 9.2 geweest. Het 
valt bovendien op dat docenten ervan uitgaan dat veel studenten vertraging oplopen 
en extra begeleiding nodig hebben om het vak te kunnen afronden ook al vinden 
geen lessen meer plaats. 
Verdeelt is de mening van de docenten over de vraag of ‘slepers’ c.q. 
langstudeerders wel of niet voldoende tijd van hun hadden gekregen om het vak 
alsnog af te kunnen maken. 
 
Analyse van de antwoorden specifiek voor bachelorrapportbegeleiding 
Vervolgens werden de docenten specifiek naar de begeleiding van de 
bachelorrapporten gevraagd. Hier was niet één docent tevreden met de situatie zo als 
die zich nu voordoet. 
 

Tabel 4: Behoefte om het onderwijs betreffende bachelorrapporten te 
veranderen (meting I) 

 
Als je al een of meerdere keren bachelorrapporten hebt begeleid: zou jij 

dan iets willen veranderen c.q. verbeteren? (meerdere antwoorden 
mogelijk)  

(NTotaal = 14)  

(NValid = 10)  
Nee, ik ben tevreden als het nu is. 0 
Ja, t.o.v. de didactiek. 3 
Ja, t.o.v. de toetsing. 3 
Ja, t.o.v. de leermiddelen. 4 
Ja, t.o.v. de inhoud. 2 
Ja, t.o.v. de ruimte/leeromgeving. 4 
Ja, ik zou het vak graag beter willen afstemmen met andere 
vakken. 

4 

Ja, t.o.v. het beter kunnen aansluiten bij het werkveld. 0 
Ja, t.o.v. de betrokkenheid/motivatie van de studenten. 5 
Ja, t.o.v. een verhoogd leereffect bij de studenten. 4 
Ja, t.o.v. een verbeterde doorstroom van de studenten. 5 
Anders namelijk: 2 

  

 

De docenten zien veel verbeterpunten wat betreft de doorstroom en de motivatie van 
de studenten. Maar ook de afstemming met andere vakken, de leermiddelen, de 
leeromgeving en het leereffect. Didactiek en toetsing worden op de derde plaats 
genoemd.  
Opvallend  m.b.t.  de  stellingen  was  dat  er  maar  weinig  consensus  was  tussen  de  
respondenten (het contact tussen docenten en studenten was positief, de docenten 
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zien zich tijdens het begeleiden meer als coach dan docent en de studenten 
betrokken waren bij hun onderwerp). M.b.t. de andere stellingen zijn de 
respondenten zeer verdeeld in hun mening. Dat betreft de ruimte en het gebruik 
maken van verschillende leeractiviteiten en ICT net als het interesse van studenten 
in het onderwerp, de verbinding van het onderzoek met de beroepspraktijk, het 
aantal studenten dat voor gesprekken kwam en de tijd die docenten voor ‘slepers’ 
c.q. langstudeerders hadden. 
Wederom zijn de meest opvallende positieve inschattingen zijn in het geel de 
belangrijkste aandachtspunten in het rood geacceerd. 
 
 

Tabel 5: Stellingen m.b.t. bachelorrapport/Bachelorarbeit (1e meting) 

 
Stelling Hele 

maal 
eens 

eens Nog eens 
/nog 
oneens 

oneens Hele 
maal 
oneens 

Het aantal studenten dat 
regelmatig kwam was hoog. 

2 2 1 3 0 

De betrokkenheid van de 
studenten was heel laag. 

0 1 2 4 2 

De studenten waren steeds goed 
voorbereid. 

0 1 4 3 1 

De studenten toonden nauwelijks 
interesse. 

0 3 1 4 1 

De studenten werkten intensief 
samen. 

1 4 4 0 0 

De verbinding met authentieke 
beroepsituaties kon makkelijk 
inzichtelijk worden gemaakt. 

1 2 4 2 0 

De sfeer in de groep was 
uitstekend. 

1 3 4 1 0 

Veel studenten waren van mening 
dat het vervaardigen van een 
bachelorrapport niets met de 
beroepssituatie te maken had. 

0 3 2 4 0 

Het contact tussen mij en de 
studenten verliep gemakkelijk. 

2 7 0 0 0 

De studenten konden hun eigen 
ervaringen m.b.t. social work 
goed gebruiken bij hun eigen 
onderzoek. 

1 3 2 3 0 

Het leereffect was m.i. hoog. 1 4 3 1 0 
Graag had ik meer van ICT 1 5 0 3 0 
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leermiddelen gebruik willen 
maken. 
De ruimte waarin ik de 
gesprekken voerde was uitermate 
geschikt. 

0 3 3 2 1 

Ik was tijdens het begeleiden meer 
coach dan docent. 

3 5 1 0 0 

Ik heb van verschillende 
leeractiviteiten gebruik gemaakt. 

0 7 0 2 0 

De studenten kregen steeds beter 
door wat m.b.t. een 
bachelorrapport van hen werd 
verwacht. 

1 7 1 0 0 

De studenten namen de 
verantwoordelijkheid voor hun 
leerproces. 

0 5 4 0 0 

Maar weinig studenten waren in 
staat zelfstandig te kunnen 
werken. 

0 0 4 5 0 

Veel studenten hadden meer 
begeleiding nodig dan ik er uren 
voor had. 

1 5 1 2 0 

De studenten die vertraging 
hadden kregen minder tijd van 
mij dan ze eigenlijk nodig hadden. 

0 3 3 3 0 

 
 
Antwoorden op de open vragen docenten (1e meting) 
 
Naast de gesloten vragen werden er ook enkele open vragen gesteld, te weten 

 Wat denk jij zullen de verschillen zijn tussen het onderwijs ‘as usual’ en het 
werken en studeren in het onderzoeksatelier? 

 Wat verwacht jij van een voorziening als het onderzoeksatelier voor het vak/de 
begeleiding of spreekuren die jij in periode 3 en 4 gaat geven? 

 Zijn er effecten die jij hoopt te kunnen bereiken door het werken met 
studenten in het onderzoeksatelier? 

 Op  welke  wijze  ben  jij  van  plan  om  studenten  er  toe  aan  te  zetten  om  
gebruik te gaan maken van het onderzoeksatelier? 

 
Uit de antwoorden blijkt dat de docenten duidelijke verwachtingen hebben wat 
betreft het effect dat een voorziening als het onderzoeksatelier op het onderwijsproces 
zou moeten hebben. 
De docenten zien de mogelijkheid dat veranderde randvoorwaarden (zoals het 
onderzoeksatelier) verschil uit zou moeten maken vergeleken met de lessen als ze tot nu 
toe zijn vorm gegeven c.q. deze op een mooie manier kan aanvullen. 
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Er zijn 5 grote thema´s die in de antwoorden op de open vragen worden gegeven en 
door verschillende docenten steeds weer worden benoemd: 
 

 Verhoogde kwaliteit van de bachelorrapporten 
 Versnelde doorstroom van studenten 
 Meer samenwerking van studenten onderling 
 Direct actief met onderzoek bezig kunnen zijn (computervoorzieningen, 

boekenkast) 
 Minder overlast voor de docenten (mails, slepers, herkansingen) 

 
Ter illustratie worden hieronder voorbeelden voor de uitspraken per themagebied 
gegeven1: 
 

Tabel 6 t/m 10: Verwachtingen aan de voorziening onderzoeksatelier 

 
Verhoogde kwaliteit van de bachelorrapporten  
deutliches und strukturiertes Vorgehen vor allen Dingen im Bereich 
Recherche und Literaturstudium. 

 

Einen Mehrwert für die Studenten und eine bessere Qualität der 
Bachelorarbeiten. 

 

Dat studenten door 'extra' begeleiding ook meer tijd gaan besteden aan het 
rapport, waardoor hopelijk zal leiden tot betere resultaten. 
 

 

betere kwaliteit van rapporten  
Dat studenten betere stukken opsturen ter feedback, omdat ze tijdens de les 
al veel feedback van elkaar en van de docent hebben gekregen. 

 

 
 
Versnelde doorstroom van studenten 
Studenten zullen eerder vragen beantwoord krijgen en daardoor sneller verder 
kunnen. 
De studenten haakten niet zozeer af (vertraging) bij de vaardigheidslessen, 
maar juist bij de uitvoering van het onderzoek en de verslaglegging van 
resultaten en conclusies (intervisie). Door het onderzoeksatelier kunnen studenten nu 
ruggespraak houden en zal deze hopelijk de voortgang van het onderzoek ten 
goede komen. 
betere doorstroming 
sneller in het proces van onderzoek zitten 
betere doorstroom van studenten 

 
1 Voor een volledig overzicht van alle antwoorden zie bijlage 
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vertragers sneller klaar 
afronden bachelorrapport in twee perioden (hopelijk!) 
Ik hoop dat ik de studenten sneller kan laten snappen waarmee ze bezig zijn 
 
 
Meer samenwerking van studenten onderling 
ich verspreche mir eine intensivere Zusammenarbeit und eine besseren 
Austausch zwischen den Studierenden. 
ik hoop dat studenten geprikkeld worden om meer samen te werken en elkaar 
te helpen en op vast tijdstip gebruik te maken van de ondersteuning van de 
bibliotheekmedewerker 
hogere zelfredzaamheid van studenten 
 
 
Direct actief met onderzoek bezig 
Studenten hebben meer mogelijkheden om tijdens de lessen aan de slag te gaan 
en feedback te vragen over dingen waar ze op dat moment tegenaan lopen. 
sneller in het proces van onderzoek zitten 
Der Unterschied besteht darin, dass Studenten direkt vor Ort unter Anleitung 
bessere Lehrmittel nutzen können. 
Les geven in het scriptieatelier maakt dat studenten direct je info verwerken en 
toepassen. Ze gaan gelijk in het scriptieatelier aan de gang. Je kunt gelijk zien 
hoe ze bezig zijn en of het goed gaat. 
Men kan beter laten zien wat onderzoek is. Men heeft hopelijk meteen zaken 
bij de hand. 
studenten worden meer geprikkeld door de voorbeeldscripties die er liggen en 
de computers die er staan lokken actief werken uit tijdens de les. ook 
boekenkast nodigt uit om in te kijken en te zien hoeveel onderzoeksboeken er 
zijn. 
 
ideaal dat er zoveel computers staan en subgroepen meteen alles kunnen 
uitwerken en opzoeken wat voor hen relevant is m.b.t. literatuuronderzoek 
 
 
Minder overlast voor docenten 
bij specifieke problemen een mogelijkheid om naar door te verwijzen 
minder vragen van studenten aan het einde van de intervisiecyclus of zelfs na 
afronding van de intervisiecyclus doordat studenten het atelier gebruiken om 
vragen beantwoord te krijgen 
Als docent heb je hopelijk minder mails tussen door en kan je gericht slepers 
helpen en de slepers kunnen elkaar helpen 
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Alle docenten die de vragenlijst volledig hadden ingevuld gaven aan van plan te zijn 
om studenten op de mogelijkheid voor extra begeleiding binnen het onderwijsatelier 
te wijzen. Ze zeiden dit tijdens de lessen, via e-mail en tijdens de 
instructiebijeenkomsten te willen doen. Sommigen waren van plan om met groepen 
studenten er direct na toe te gaan en het lokaal te laten zien, andere wilden afspraken 
met studenten in het lokaal plannen. 
 
Kwantitatieve gegevens docenten (meting II) 
De vragenlijst die na afloop van de pilotfase onder de docenten werd uitgezet is 
maar door 10 (van de 22) docenten (waarvan door 8 volledig) beantwoord. Hiervan 
behoorden 2 docenten bij het SP Team en 8 bij SPH. 
 
Worden de antwoorden op de stellingen voor het vak 9.2 met de uitkomsten van de 
eerste vragenlijst vergeleken dan valt op dat er twee stellingen iets positiever worden 
beoordeeld door de respondenten, een aantal gelijk aan de eerste meting en een 
aantal iets kritischer (het vergelijken is echter op basis van het klein aantal docenten 
dat de tweede vragenlijst heeft ingevuld niet zonder meer mogelijk; een enkele stem 
krijgt op deze wijze te veel impact). 
De stellingen worden in onderstaande tabel kort benoemd. De twee positieve 
inschattingen zijn in het geel de belangrijkste aandachtspunten in het rood 
geacceerd. 
 

Tabel 11: Stellingen m.b.t. 9.2 (Forschungsmethoden 1 und 2) 1e/2e meting  

 
Stelling Hele 

maal 
eens 

eens Nog eens 
/nog 
oneens 

oneens Hele 
maal 
oneens 

Het aantal studenten dat 
regelmatig kwam was hoog. 

4/1 4/6 0/0 1/0 0/0 

De betrokkenheid van de 
studenten was heel laag. 

0/0 2/1 1/0 2/6 4/0 

De studenten waren steeds goed 
voorbereid. 

0/0 3/3 5/1 1/2 0/1 

De studenten toonden nauwelijks 
interesse in de inhoud van het 
vak. 

1/0 1/1 0/0 5/6 2/0 

De studenten werkten in de lessen 
intensief samen. 

1/0 5/5 1/1 2/1 0/0 

De verbinding met authentieke 
beroepsituaties kon makkelijk 
inzichtelijk worden gemaakt. 

1/0 5/2 1/4 2/0 0/0 

De sfeer in de groep was 
uitstekend. 

1/0 7/6 1/1 0/0 0/0 

Veel studenten waren van mening 0/0 0/2 3/1 4/4 2/0 
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dat de stof niets met hun 
beroepssituatie te maken had. 
Het contact tussen mij en de 
studenten verliep gemakkelijk. 

4/0 5/7 0/0 0/0 0/0 

De studenten konden hun eigen 
ervaringen m.b.t. social work 
goed gebruiken bij dit vak. 

0/0 6/4 2/3 1/0 0/0 

De studenten pakten de leerstof 
snel op en het leereffect was m.i. 
hoog. 

0/0 5/2 2/4 2/1 0/0 

Graag had ik meer van ICT 
leermiddelen gebruik willen 
maken. 

2/0 4/3 0/2 3/2 0/0 

De ruimte waarin ik het vak gaf 
was uitermate geschikt. 

0/1 2/2 2/3 3/1 2/2 

Ik was tijdens het lesgeven meer 
coach dan docent. 

2/0 2/3 2/3 2/1 0/0 

Ik heb van verschillende 
leeractiviteiten gebruik gemaakt. 

1/1 5/6 2/0 1/0 0/0 

De studenten kregen steeds beter 
door wat binnen het vak van hen 
werd verwacht. 

0/0 8/7 1/0 0/0 0/0 

De studenten namen de 
verantwoordelijkheid voor hun 
leerproces. 

0/0 7/4 1/3 1/0 0/0 

Maar weinig studenten waren in 
staat zelfstandig te kunnen 
werken. 

0/0 1/2 1/4 4/1 0/0 

Veel studenten hadden 
begeleiding nodig na dat de lessen 
waren afgerond. 

1/1 7/4 1/2 0/0 0/0 

De studenten die vertraging 
hadden kregen minder tijd van 
mij dan ze eigenlijk nodig hadden. 

1/1 3/4 2/1 1/0 1/0 

 
De verschillen zijn niet groot, maar je kunt stellen dat de docenten over de fysieke 
ruimte meer tevreden zijn dan voorheen en dat zij door de mogelijkheden en 
voorzieningen in het Onderzoeksatelier iets sterker gebruik gaan maken van verschillende 
leeractiviteiten. Sommige punten worden in de 2e meting net zo positief beoordeeld 
als in de 1e (de sfeer in de groep was uitstekend, het contact tussen de studenten en 
mij verliep makkelijk). 
Er zijn echter ook aandachtspunten die niet veranderd zijn t.o.v. de eerste meting (de 
extra begeleiding van veel studenten en het duidelijke gevoel te weinig tijd voor 
slepers te hebben c.q. hier eigenlijk nog meer tijd aan te moeten besteden). 
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Bovendien zijn er nieuwe punten bij gekomen die door de docenten tijdens de 2e 
meting kritischer werden beoordeeld dan tijdens de 1e meting. Dit zijn bijv. ‘maar 
weinig studenten waren in staat zelfstandig te werken’, ‘de studenten waren steeds 
goed voorbereid’, ‘de studenten pakten de leerstof snel op’ etc.. 
 
Tevens spiegelen de antwoorden op de stelling “Graag had ik meer van ICT 
leermiddelen gebruik willen maken” de huidige situatie in het Onderzoeksatelier weer: er 
zijn computers en een beamer beschikbaar, maar die in het concept geplande website 
is tot nu toe niet ontwikkeld. Docenten hadden hier waarschijnlijk grotere 
verwachtingen. 
 
Analyse van de antwoorden specifiek voor bachelorrapportbegeleiding 
Gevraagd naar de tevredenheid met het begeleiden van bachelorrapporten waren 
tijdens de nameting 2 van de 8 docenten tevreden zo als het nu is. De anderen zagen 
echter nog steeds verbeterpunten betreffende de didactiek, de toetsing, de 
leermiddelen, de doorstroom etc. De meningen over de speerpunten voor een 
verdere verbetering bleken verdeeld. 
 
Tabel 12: Behoefte om het onderwijs betreffende bachelorrapporten te veranderen 
(meting II) 
 

Als je al een of meerdere keren bachelorrapporten hebt begeleid: zou jij 
dan iets willen veranderen c.q. verbeteren? (meerdere antwoorden 

mogelijk)  

(NTotaal = 10)  
(NValid = 8)  
Nee, ik ben tevreden als het nu is. 2 
Ja, t.o.v. de didactiek. 3 
Ja, t.o.v. de toetsing. 2 
Ja, t.o.v. de leermiddelen. 2 
Ja, t.o.v. de inhoud. 1 
Ja, t.o.v. de ruimte/leeromgeving. 0 
Ja, ik zou het vak graag beter willen afstemmen met andere 
vakken. 

2 

Ja, t.o.v. het beter kunnen aansluiten bij het werkveld. 2 
Ja, t.o.v. de betrokkenheid/motivatie van de studenten. 0 
Ja, t.o.v. een verhoogd leereffect bij de studenten. 2 
Ja, t.o.v. een verbeterde doorstroom van de studenten. 2 
Anders namelijk: 2 

 

 
M.b.t. sommige stellingen zijn de meningen na gebruik te hebben gemaakt van het 
Onderzoeksatelier iets meer unaniem te noemen (echter, gezien het zeer geringe aantal 
docenten moeten de gesignaleerde tendensen uiterst voorzichtig worden 
beoordeeld). Zo zijn de docenten die van het atelier gebruik hebben gemaakt 
positiever wat betreft de betrokkenheid van de studenten, hun voorbereiding, de 
samenwerking van de studenten, de ruimte en de verantwoordelijkheid die de 
studenten namen. Kritisch en verdeeld worden echter nog steeds de verbinding met 
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de beroepspraktijk, de begeleiding die extra nodig is en het omgaan met slepers 
gezien. Hebben ze nu wel of niet voldoende tijd gekregen? 

Tabel 13: Stellingen m.b.t. bachelorrapport/Bachelorarbeit 1e/2e meting  

Stelling Hele 
maal 
eens 

eens Nog eens 
/nog 
oneens 

oneens Hele 
maal 
oneens 

Het aantal studenten dat 
regelmatig kwam was hoog. 

2/0 2/3 1/2 3/0 0/0 

De betrokkenheid van de 
studenten was heel laag. 

0/0 1/0 2/0 4/5 2/1 

De studenten waren steeds goed 
voorbereid. 

0/1 1/5 4/0 3/0 1/0 

De studenten toonden nauwelijks 
interesse. 

0/0 3/2 1/0 4/3 1/1 

De studenten werkten intensief 
samen. 

1/0 4/6 4/0 0/0 0/0 

De verbinding met authentieke 
beroepsituaties kon makkelijk 
inzichtelijk worden gemaakt. 

1/0 2/1 4/4 2/0 0/0 

De sfeer in de groep was 
uitstekend. 

1/0 3/3 4/3 1/0 0/0 

Veel studenten waren van mening 
dat het vervaardigen van een 
bachelorrapport niets met de 
beroepssituatie te maken had. 

0/0 3/0 2/3 4/2 0/0 

Het contact tussen mij en de 
studenten verliep gemakkelijk. 

2/2 7/4 0/0 0/0 0/0 

De studenten konden hun eigen 
ervaringen m.b.t. social work 
goed gebruiken bij hun eigen 
onderzoek. 

1/0 3/4 2/2 3/0 0/0 

Het leereffect was m.i. hoog. 1/0 4/5 3/1 1/0 0/0 
Graag had ik meer van ICT 
leermiddelen gebruik willen 
maken. 

1/0 5/3 0/3 3/0 0/0 

De ruimte waarin ik de 
gesprekken voerde was uitermate 
geschikt. 

0/0 3/5 3/1 2/0 1/0 

Ik was tijdens het begeleiden meer 
coach dan docent. 

3/0 5/3 1/3 0/0 0/0 

Ik heb van verschillende 
leeractiviteiten gebruik gemaakt. 

0/0 7/4 0/2 2/0 0/0 

De studenten kregen steeds beter 1/0 7/6 1/0 0/0 0/0 
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door wat m.b.t. een 
bachelorrapport van hen werd 
verwacht. 
De studenten namen de 
verantwoordelijkheid voor hun 
leerproces. 

0/1 5/5 4/0 0/0 0/0 

Maar weinig studenten waren in 
staat zelfstandig te kunnen 
werken. 

0/0 0/3 4/0 5/3 0/0 

Veel studenten hadden meer 
begeleiding nodig dan ik er uren 
voor had. 

1/1 5/3 1/1 2/1 0/0 

De studenten die vertraging 
hadden kregen minder tijd van 
mij dan ze eigenlijk nodig hadden. 

0/1 3/2 3/1 3/2 0/0 

 
 
Antwoorden op de open vragen docenten (2e meting) 
 
Ook in de 2e vragenlijst zijn een aantal open vragen geformuleerd. De docenten zijn 
gevraagd om hun mening over het onderzoeksatelier te geven, effecten in het onderwijs te 
benoemen en verbeterpunten aan te geven. 
Over het algemeen zijn de docenten (vooral SPH) enthousiast en positief over de 
nieuwe voorziening. 
 
“Ik ben erg enthousiast en vindt het een super service die erg goed werkt!!!!! Het 
heeft geweldig uitgepakt denk ik.” 
“Het is een mooie aanvulling voor extra begeleiding.” 
“De Verwachtingen zijn meer dan verwacht uitgekomen!! Het is erg prettig voor 
studenten dat ze elke week altijd korte vragen waar ze haast mee hebben kunnen 
stellen en dat er iemand is voor hen ipv reguliere docent die het druk heeft en tig 
mails krijg. Inspirerende omgeving waar studenten ook elkaar kunnen helpen” 
 
Bij het lezen van de antwoorden op de open vragen valt op dat diegenen die in de 
lessen of tijdens het spreekuur studenten te woord hebben gestaan in het atelier 
verbeteringen signaleren wat betreft de kwaliteit van de producten en daardoor ook 
de doorstroom van de studenten: 
 

Tabel 14: Positive verandering producten & doorstroom 

 
Positieve veranderingen kwaliteit van producten en doorstroom studenten 
Door extra begeleiding lopen studenten minder vertraging op.  
studenten zijn sneller doorgestroomd. Ik weet van minstens 3 groepen dat zij 
daardoor geen studievertraging hebben opgelopen! Ik weet van daarnaast 2 
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groepen die dankbaar gebruik hebben gemaakt van de kennis van de docent 
van het onderzoeksatelier.  
Ja, enigszins. Het betreft dan niet zozeer mijn werkzaamheden in het 
onderzoeksatelier, maar meer in het algemeen de begeleidingen door collega's 
in het onderzoeksatelier (buiten de lessen om). Van veel studenten heb ik 
gehoord dat ze er veel op maat adviezen en tips hebben gekregen en dat ze 
daardoor in staat waren om goede aanpassingen aan hun rapport te maken 
waardoor het voldaan werd gekeurd.  
ja, ze zijn veel meer bezig en kunnen gelijk toepassen  
 
Bovendien verandert de manier van werken met de studenten op basis van de 
spreekuurmiddag en lijkt de werkdruk voor de individuele docent minder te worden. 
 

Tabel 15: Positive veranderingen didactiek & werkdruk 

 
Positieve veranderingen didactiek en werkdruk docenten 
Meer computers, dus gemakkelijker met verschillende onderzoeken tegelijk 
bezig zijn 
De extra begeleiding die geboden kan worden voor studenten, maar dat 
studenten ook onderling meer contact krijgen en elkaar verder kunnen helpen. 
Meer mogelijkheden om boeken en rapporten ter plekke te laten zien. 
Meer verwijzingen kunnen doen naar studenten rondom de woensdagmiddag 
inloopuur. 
Meer op maat en vraaggestuurd kunnen werken n.a.v. een concrete vraag van 
studenten. In de intervisiebijeenkomsten komen studenten nog vaak naar de 
lessen toe en laten ze de informatie en instructie meer op zich af komen. Ze 
hebben dan wat meer een consumptief karakter, terwijl studenten doorgaans 
naar het onderzoeksatelier komen omdat ze anders niet verder kunnen. De 
insteek is dan anders en de student is meer intrinsiek gemotiveerd om 
handreikingen te vinden om verder te kunnen werken aan het 
bachelorrapport. 
minder werk naar aanleiding van de les 
meer mogelijkheden om de student aan het werk te zetten 
 
Toch  zien  de  SPH  docenten  die  bij  het  onderzoeksatelier  betrokken  waren  en  er  
gebruik van maakten een aantal verbeterpunten (zie tabel). Deze hebben betrekking 
op het aankleden van de ruimte, het materiaal / de (technische) voorzieningen en de 
openingstijden en de “bemensing” voor het inloopspreekuur. 
 

Tabel 16: Verbeterpunten docenten 

 
Suggesties & Verbeterpunten 
Meer computer plekken. 
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Ik weet niet hoe druk het nu is, maar uitbreiding kan op termijn een goed 
verbeterpunt zijn. structureel cynthia inzetten, een uur per week. recente 
rapporten in de kast en in blackbord en minstens vijf kwalitatieve en vijf 
kwantitatieve rapporten die met een goed zijn beoordeeld. ik zou het mooi 
vinden als alle studenten eerst een GO krijgen van een docent uit het 
onderzoeksatelier voordat zij het rapport MOGEN inleveren. Dus eerst 
ondertekening van akkoord op vormeisen voordat het ingeleverd mag worden. 
Op meerdere dagen begeleiding bieden aan studenten (buiten de lessen om), 
bijv. op di-woe-vrij middag. Zodoende kunnen meerdere (verschillende) 
docenten ingezet worden voor het onderzoeksatelier en kunnen studenten 
beter ondersteund worden. Deeltijders kunnen bijv. vaak niet op andere dagen 
dan de dinsdag. 
Meer materiaal, meer uren open 
Minder nuffe ruimte 
Met de personeelsplanning voor het nieuwe studiejaar moet ook een goede 
planning voor de bemensing van het onderzoeksatelier staan. 
 
De twee docenten SP die wel de tweede vragenlijst invulden geven aan dat naar hun 
gevoel een concept voor het Onderzoeksatelier ontbreekt, waardoor ze nog in de lessen 
nog tijdens de begeleiding van de bachelorrapporten een verschil zien met het 
onderwijs zo als het tot nu toe wordt gegeven. De voor SP ingeroosterde 
spreekuurmiddag werd blijkbaar niet door de docenten in het kader van de 
begeleiding van bachelorrapporten gebruikt.  
 

Tabel 17: Inschatting vanuit het SP-Team 

 
Inschattingen SP 
m.b.t. effecten 
Bis auf die Möglichkeit, dass die Studierenden in bereits vorhandenen 
Bachelorarbeiten lesen konnten und sich dadurch informierten, war kein 
Unterschied zu normalen Seminaren (vaardigheidsles, werkcollege) für mich 
feststellbar. Hier fehlt noch eine konkretere Didaktik oder Anleitung. 
Da die Begleitung der Bachelorarbeiten häufig als individuelle Treffen 
stattfand, spielte das Atelier keine besondere Rolle.  
 
m.b.t. verschil met onderwijs ‚as usual‘ 
Nein, bis auf das Vorhandensein von Bachelorarbeiten als Ansichtsexemplare 
Om dat goed te beoordelen heb ik te weinig gebruik gemaakt van het 
onderzoeksatelier - toch vind ik het wel een verrijking aan mogelijkheden voor 
de studenten en docenten. 
Zijn de verwachtingen uitgekomen? 
Nee, omdat de organisatie rondom het onderzoeksatelier nog niet goed liep. 
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Kwantitatieve gegevens studenten 
De studentenevaluatie is uitgezet via Blackboard onder 100 studenten die in periode 
3 en 4 van het studiejaar 2010-2011 het vak 9.2 hebben gevolgd. In totaal hebben 26 
studenten de evaluatie ingevuld, waarvan 18 studenten het onderdeel over het 
onderzoeksatelier hebben ingevuld. 
Van deze 18 studenten hebben 11 van het onderzoeksatelier gebruikt gemaakt en 7 
niet. 
Als redenen, waarom deze 7 studenten geen gebruik hadden gemaakt van deze extra 
voorziening, gaven zij aan om tijdens de spreekuren geen tijd te hebben of geen 
extra ondersteuning voor het afstuderen nodig te hebben gehad. 1 student zag in het 
onderzoeksatelier echter ook geen meerwaarde voor zijn studie.  
 

Tabel 18: Redenen van studenten om niet gebruik te maken van het 
onderzoeksatelier 

 
Welke redenen had je om geen gebruik te maken van het onderzoeksatelier?  

(NValid = 7)  
Ik kan niet op woensdagmiddag 2 
Ik heb geen extra ondersteuning nodig (gehad) 3 
Ik was niet op de hoogte van het bestaan van het onderzoeksatelier 0 
Ik zie geen meerwaarde voor het gebruik van het onderzoeksatelier 1 
Anders 1 

 

 
De andere 11 studenten kregen specifieke vragen over hun gebruik van het 
onderzoeksatelier voorgelegd. Deze werden echter maar door 10 van de 11 
beantwoord. 
De meeste van hen hadden 1-3 keer gebruik gemaakt van de voorzieningen in het 
onderzoeksatelier (n = 7). 
 

Tabel 19: Frequentie gebruik onderzoeksatelier 

 
Hoe vaak heb je in periode 3-4 gebruik gemaakt van het onderzoeksatelier?  

(NValid = 10)  
1-3 keer 7 
4-6 keer 2 
7-10 keer 1 
vaker dan 10 keer 0 
 
Deze studenten bleken over het onderzoeksatelier in het algemeen, de begeleiding van de 
onderzoeksdocenten, de geboden faciliteiten en de bijdrage die het onderzoeksatelier 
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had gehad op de voortgang van hun bachelorrapport tevreden of zelfs zeer tevreden 
te zijn 
 

Tabel 20 t/m 23: Tevredenheid studenten 

… het onderzoeksatelier in het algemeen?  

(NValid = 10)  
Zeer tevreden 2 
Tevreden 7 
Ontevreden 1 
Zeer ontevreden 0 
Niet van toepassing 0 

  

... de begeleiding van de onderzoeksdocent(en) in het onderzoeksatelier?  

(NValid = 10)  
Zeer tevreden 2 
Tevreden 7 
Ontevreden 0 
Zeer ontevreden 0 
Niet van toepassing 1 

  

… de faciliteiten in het onderzoeksatelier (computers, literatuur, 
voorbeelden bachelorrapporten)?  

(NValid = 10)  
Zeer tevreden 4 
Tevreden 6 
Ontevreden 0 
Zeer ontevreden 0 
Niet van toepassing 0 

  

… de bijdrage die het onderzoeksatelier heeft gehad op de voortgang van het 
bachelorrapport?  

(NTotaal = 26)  

(NValid = 10)  
Zeer tevreden 1 
Tevreden 8 
Ontevreden 0 
Zeer ontevreden 0 
Niet van toepassing 1 
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Één van de 10 studenten heeft bij de eerste kans meteen een voldoende gekregen, 
één had een herkansing nodig. 6 hebben het rapport nog niet ter beoordeling 
ingeleverd en 2 zijn met de herkansing bezig. Over de toetsing voor dit vak zijn de 
bevraagde studenten over het algemeen tevreden (zie bijlage). 
 
Antwoorden op de open vragen studenten 
 
Bovendien geven deze studenten in de open vragen uiterst positief feedback op het 
onderzoeksatelier en zien zij maar weinig verbeterpunten. 
 
Enkele uitspraken ter verheldering:  

 Terecht met al je vragen super!! 
 Rustige ruimte om te werken, fijn dat er voorbeelden van het 

bachelorrapport liggen. Zo kreeg ik een beter beeld van hoe een 
bachelorrapport eruit moet komen te zien 

 De aanwezige docent was altijd bereid te helpen. Verder was het prettig dat 
er bachelorrapporten ter inzage lagen. 

 werd meteen bij de problemen waar je tegen aanliep geholpen 
 Ze geven er duidelijke informatie die ik in de les niet kreeg. 
 Begeleidende docent kan direct helpen met vraagstukken. 

 
Een student geeft echter aan dat het soms lastig kan zijn als er verschillende 
docenten naar één rapport kijken en er blijkbaar en andere visie op naar houden 
(“Verschillende docenten kijken er met andere ogen naar. Wat de een goed vindt, 
vindt de ander niet goed waardoor je soms aan het aanpassen blijft”). Ook werd de 
wens naar meer vakliteratuur geuit (“Er zou wat meer literatuur kunnen liggen. 
Bijvoorbeeld meerdere boeken, waaruit informatie gehaald kan worden. Dit, omdat 
het soms lastig was om vakliteratuur via internet te vinden”). 
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Conclusies 
De resultaten zijn op basis van het klein aantal respondenten voorzichtig te 
interpreteren. 
Het doel om na te kunnen gaan of de kwaliteitscriteria van een krachtige en rijke 
leeromgeving op een voor studenten meer bevorderlijke manier zijn vormgegeven 
en of dat ook aan de behaalde studieresultaten, verworven competenties, manier van 
samenwerking en netwerken, sfeer in de groep, motivatie en aanwezigheid etc. is 
terug te zien is dus nog niet bereikt.  
Wel kan op basis van de hier verzamelde gegevens gesteld worden dat docenten en 
studenten die gebruik maken van het onderzoeksatelier en met name van het 
inloopspreekuur in het kader van 9.2 c.q. het vervaardigen van een bachelor scriptie, 
tevreden zijn en bij de open vragen een aantal positieve ontwikkelingen benoemen: 

 Verbeterde kwaliteit van de producten 
 Snellere doorstroom studenten 
 Minder werk voor de docenten 

 
Uit de antwoorden op de stellingen komt echter wel naar voren dat met name de 
verbinding van het vak 9.2 maar ook het vervaardigen van een bachelorrapport 
blijkbaar nog moeizaam verloopt. Met het oog op een toekomstig meer onderzoeks- 
c.q. valorisatiegestuurde onderwijs zou hier meer aandacht aan moeten worden 
besteed. 
Ook ontbreekt de in het concept wel benoemde website en de duidelijke link met 
activiteiten van de onderzoeksvakken op Blackboard. 
Uit de gegevens valt bovendien te concluderen dat binnen de Duitse stroom nog het 
concept voor 5.2 nog de begeleiding van de bachelorrapporten is omgezet. Van de 
vrij geroosterde spreekuurmiddag is in het afgelopen studiejaar geen gebruik 
gemaakt en de bemensing hiervoor blijkt niet geregeld.  
 

Aanbevelingen 
 
In deze laatste sectie doet het lectoraat IEO een aantal aanbevelingen op basis van de 
pilotfase van het onderzoeksatelier. Deze aanbevelingen hebben in eerste instantie 
betrekking op de verdere invulling van het concept en de voortzetting c.q. 
uitbreiding van het onderzoek.  
 
Aanbeveling voor de verdere invulling van het onderzoeksatelier  
 
De belangrijkste korte termijn verbeteringen zijn het verder aankleden en ook van 
buiten zichtbaar maken van de ruimte op zich. Ook het beschikbaar stellen van meer 
bachelorrapporten en onderzoeksliteratuur hoort hier bij. 
 
Het inrichten van een website en de koppeling van de al bestaande blackboardsites 
van de onderzoeksvakken en 5.2 is een vereiste om het concept volledig in werking 
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te kunnen zetten. Een dergelijke website biedt de mogelijkheid om 
bachelorrapporten ook virtueel toegankelijk te maken en een statistisch en 
methodologisch gedeelte eraan toe te voegen. Waar kan bijvoorbeeld over welke 
onderwerpen meer informatie gevonden worden? Wie zou bijvoorbeeld in het 
kenniscentrum hier meer over kunnen weten? Als de functionaliteit van een 
dergelijke website dusdanig vorm wordt gegeven zouden er ook presentaties, 
filmpjes e.d. van actueel onderzoek binnen het kenniscentrum op kunnen worden 
geplaatst. Misschien zouden ook discussie momenten of presentaties - buiten de 
gewone rooster om - in het onderzoeksatelier kunnen plaatsvinden om studenten en 
docenten van nieuwe onderzoeken op de hoogte te brengen. 
Hierdoor kan de toegevoegde waarde van het onderzoeksatelier nog duidelijker naar 
voren komen en de ruimte in de verschillende vakken en studiefases nog zinvoller 
benut worden.  
 
Een belangrijke aanbeveling is tevens het versterken van de deelname van de Duitse 
stroom. Het concept en de vrij geroosterde tijden liggen er – ze moeten echter ook 
worden benut als het onderzoeksatelier ook voor de Duitstalige studenten vorm zal 
krijgen. Misschien biedt het inventariserende onderzoek naar de mogelijkheden van 
onderzoek op de Duitse markt er een aanleiding toe om nog eens een poging te 
nemen de bemensing en inhoudelijke vormgeving te regelen. Hierbij zal zeker naar 
de specifieke behoeften van het deeltijdonderwijs moeten worden gekeken. 
 
Aanbevelingen voor de voortzetting van het onderzoek 
De data-analyse levert zonder meer een aantal interessante bevindingen op. Om 
echter concretere uitspraken over de effecten van het onderzoeksatelier te kunnen 
doen zouden aanvullende metingen in de toekomst nodig zijn. 
Hierbij valt te denken aan 

 Participerende observaties in het projectatelier aan de hand van een 
observatieschema (welke activiteiten vinden in het atelier plaats?) 

 Vastleggen van de (meest) gestelde vragen door de docenten 
 Een inschrijflijst voor studenten (wie maakt wanneer gebruik van het 

atelier?) 
 Hits/’logins’ op de website bijhouden 
 Documentenstudie naar in-, door- en uitstroomcijfers; studie-uitval en 

BSA, behaalde resultaten/scores (hoe vaak zakken studenten voor een vak 

dat nu gebruik maakt van de nieuwe voorziening in vergelijking met 

vroeger?)  
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Bijlage:  
 
Informatiebrief docenten (Nederlands) 
 

Academie Mens en Maatschappij 
Onderzoeks-Atelier 

 
Beste docenten SPH en MWD, 
We hebben in E.363 een Onderzoeks-Atelier ingericht! 
Het volgende is aanwezig: 1 beamer; 12 computers; een boekenkast met Nederlands- 
en Duitstalige onderzoeksliteratuur; handleidingen over academisch schrijven en 
literatuur m.b.t. de projectopdrachten. Deze voorzieningen worden met een 
blackboardsite aangevuld.  
Wij willen studenten met het Onderzoeks-Atelier een rustige, maar intensieve studieplek 
bieden binnen de academie. Zij kunnen hier studenten uit dezelfde studiefase 
ontmoeten, vragen over onderzoek met de aanwezige docent bespreken, aan hun 
opdracht en/of bachelorrapport werken, literatuur opzoeken en tijdens de lessen in 
een inspirerende werkomgeving o.a. kennis opdoen en eigen onderzoeken 
presenteren. 
Ten eerste is het doel om studenten met het Onderzoeks-Atelier in het kader van het 
werken aan hun bachelorrapport een aanvulling op de begeleiding - zoals deze op dit 
moment is vorm gegeven – te bieden. We noemen dit het Spreekuur Onderzoeks-Atelier en 
op dat spreekuur (13.00- 16.00 uur) zal een docent aanwezig zijn om ondersteuning 
te bieden bij de uitwerking van onderzoek. Het spreekuur is bedoeld voor studenten 
die een onderzoeksvak op dat moment volgen en bedoeld voor studenten die alle 
lessen al hebben afgerond maar hun onderzoek nog moeten afronden.  
Ten tweede zijn sommige studiegroepen van de onderzoeksvakken 5.2 en 9.2 in het 
Onderzoeks-Atelier ingeroosterd. Bovendien zal in periode 3 en 4 een medewerker van 
de Saxion bibliotheek tijdens een bijeenkomst specifieke vragen van studenten over 
literatuuronderzoek beantwoorden en ondersteuning bieden bij het zoeken. 
Openingstijden 
Studenten van SPH, MWD en SP kunnen van dit nieuwe onderwijsaanbod gebruik 
maken. Het grote aantal studenten van SPH, MWD en SP leidt ertoe dat niet alle 
groepen binnen de vakken 5.2 en 9.2 in het Onderzoeks-Atelier kunnen worden 
ingeroosterd. Wij vragen jullie begrip hiervoor.  
De volgende indeling voor SPH, MWD en SP is in periode 3 en 4 in het studiejaar 
2010/2011 gepland: 
Of jouw les ook in E.363 plaats vindt zie je aan de hand van je rooster. 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
SPH    ´s ochtends: 

Intervisie 9.2 
 ´s middags: 

Spreekuur 

 Intervisie 
9.2 

SP Gesellschaft. Periode 3: Periode 4:  Bachelor-  
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Rahmen 
5.2 

Theoretischer 
Rahmen der 
angewandten 
Forschung 

Methoden u. 
Techniken der 
Praxisforschun
g 

begleitung 

 
Evaluatie 
Om na te kunnen gaan welke voordelen het Onderzoeks-Atelier jullie en de studenten 
biedt, maar ook welke verbeterpunten jullie zijn opgevallen, zal het opstarten van 
het Onderzoeks-Atelier worden begeleid en onderzocht. Wij verzoeken jullie ons hierbij 
te ondersteunen. 
Aan het begin van periode 3 willen wij jullie een eerste digitale vragenlijst 
voorleggen en ook aan het eind van periode 4. 
Bovendien leggen we aan de studenten aan het eind van het studiejaar een 
vragenlijst voor. 
Wij kijken er naar uit om deze nieuwe leeromgeving met jullie samen in te richten 
binnen onze academie en veel positieve leerervaringen op te doen! 
Mocht je vragen hebben aarzel niet om met ons contact op te nemen! 
De werkgroep Onderzoeks-Atelier 
(Michael Auen/Monique Engelbertink/Mariska Jacobs-Ooink/Karin Kremer-
Baars/Ines Schell-Kiehl) 
 
 
 
 
Informatiebrief studenten (Nederlands) 

Academie Mens en Maatschappij 
Onderzoeks-Atelier 

 
Beste studenten SPH en MWD, 
We hebben voor jullie in E.363 een Onderzoeks-Atelier ingericht! 
Het volgende is aanwezig:  1 beamer; 12 computers; een boekenkast met 
Nederlands- en Duitstalige onderzoeksliteratuur; handleidingen over academisch 
schrijven en literatuur m.b.t. de projectopdrachten. Deze voorzieningen worden met 
een blackboardsite aangevuld.  
Wij willen jullie met het Onderzoeks-Atelier een rustige, maar intensieve studieplek 
bieden binnen de academie. Jullie kunnen hier studenten uit dezelfde studiefase 
ontmoeten, vragen over onderzoek met de aanwezige docent bespreken, aan je 
opdracht en/of bachelorrapport werken, literatuur opzoeken en tijdens de lessen in 
een inspirerende werkomgeving o.a. kennis opdoen en eigen onderzoeken 
presenteren. 
Ten eerste biedt het Onderzoeks-Atelier jullie in het kader van het werken aan je 
bachelorrapport een aanvulling op de begeleiding zoals deze op dit moment is vorm 
gegeven. We noemen dit het Spreekuur Onderzoeks-Atelier en op dat spreekuur (13.00- 
16.00 uur) zal een docent aanwezig zijn om ondersteuning te bieden bij de 
uitwerking van je onderzoek. Het spreekuur is bedoeld voor studenten die een 
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onderzoeksvak op dat moment volgen en bedoeld voor studenten die alle lessen al 
hebben afgerond maar hun onderzoek nog moeten afronden.   
Ten tweede zijn sommige studiegroepen van de onderzoeksvakken 5.2 en 9.2 in het 
Onderzoeks-Atelier ingeroosterd. Bovendien zal in periode 3 en 4 een medewerker van 
de Saxion bibliotheek tijdens een bijeenkomst specifieke vragen van jullie kant over 
literatuuronderzoek beantwoorden en ondersteuning bieden bij het zoeken. 
Openingstijden 
Studenten van SPH, MWD en SP kunnen van dit nieuwe onderwijsaanbod gebruik 
maken. Het grote aantal studenten van SPH, MWD en SP leidt ertoe dat niet alle 
groepen binnen de lessen van leerpakket 5.2 en 9.2 in het Onderzoeks-Atelier kunnen 
worden ingeroosterd. Wij vragen jullie begrip hiervoor.  
De volgende indeling voor SPH, MWD en SP is in periode 3 en 4 in het studiejaar 
2010/2011 gepland:  
Of jouw les ook in E.363 plaats vindt zie jij aan de hand van je rooster: 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
SPH    ´s ochtends: 

Intervisie 9.2 
 ´s middags: 

Spreekuur 

 Intervisie 
9.2 

SP Gesellschaft. 
Rahmen 
5.2 

Periode 3: 
Theoretischer 
Rahmen der 
angewandten 
Forschung 

Periode 4: 
Methoden u. 
Techniken der 
Praxisforschun
g 

 Bachelor-
begleitung 

 

 
Evaluatie 
Om na te kunnen gaan welke voordelen het Onderzoeks-Atelier jullie tijdens je studie 
biedt, maar ook welke verbeterpunten jullie zijn opgevallen zouden we jullie aan het 
eind van het studiejaar graag een digitale vragenlijst willen voorleggen. We hopen 
op een hoog respons en veel ideeën van jullie kant! 
Wij kijken er naar uit om met jullie samen ons deze nieuwe leeromgeving eigen te 
maken en veel positieve leerervaringen op te doen! 
Mocht je vragen hebben aarzel niet om met ons contact op te nemen! 
De werkgroep Onderzoeks-Atelier 
(Michael Auen/Monique Engelbertink/Mariska Jacobs-Ooink/Karin Kremer-
Baars/Ines Schell-Kiehl) 
 
 
Informatiebrief docenten (Duits) 

Academie Mens en Maatschappij 
Forschungsatelier-Atelier 

 
Liebe Dozent/-innen des deutschen Teams, 
wir haben in E.363 ein Forschungs-Atelier eingerichtet! 
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Es stehen Euch 1 Beamer, 12 Rechnerplätze, ein Bücherschrank mit deutscher und 
niederländischer Literatur zu Forschungsmethoden, wissenschaftlichem Schreiben 
und inhaltlichen Aspekten in Bezug auf Projektaufträge der Fächer 5.2 und 
Forschungsmethoden 3. Jahr zur Verfügung. Dieses Angebot wird durch eine 
fortlaufend zu erweiternde Blackboardsite ergänzt.  
Ziel des Forschungs-Ateliers ist es, den Studierenden eine ruhige, aber intensive 
Lernumgebung zu bieten, in der sie auf andere Studierende der gleichen 
Studienphase treffen, Beratung von Dozent/-innen während der Beratungsstunden in 
Anspruch nehmen können, an ihren Aufträgen arbeiten, Literatur recherchieren, im 
Rahmen des Unterrichts Projekte präsentieren etc.. 
Eurer didaktischen Phantasie sind keine Grenzen gesetzt! 
Das Forschungs-Atelier soll zum einen im Rahmen der Bachelorarbeit eine Ergänzung 
und Alternative zu den bisherigen Beratungsstunden bieten. Zum anderen haben wir 
einige Studiengruppen aus den Fächern, die speziell auf das Entwickeln 
studentischer (Forschungs-)Projekte abzielen (gesell. Rahmen im 2. Jahr und 
Forschungsmethoden im 3. Jahr) in das Atelier verlegt. Eine Unterstützung bei 
speziellen Literaturrecherchefragen durch eine Bibliothekarin ist in der 3. Und 4. 
Periode für jeweils 2 Stunden geplant. 
Nutzungszeiten 
Niederländische und deutsche Studierende sollen gleichermaßen von diesem 
Angebot Gebrauch machen können. Wir bitten daher um Verständnis, dass aus 
Kapazitätsgründen nicht alle in Frage kommenden Studiengruppen ihren Unterricht 
im Forschungs-Atelier durchführen können. 
Folgende zeitliche Einteilung ist für die Perioden 3 und 4 im Studienjahr 2010/2011 
vorgesehen: 
 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
SPH    ´s ochtends: 

Intervisie 9.2 
 ´s middags: 

Spreekuur 

 Intervisie 
9.2 

SP Gesellschaft. 
Rahmen 
5.2 

Periode 3: 
Theoretischer 
Rahmen der 
angewandten 
Forschung 

Periode 4: 
Methoden u. 
Techniken der 
Praxisforschun
g 

 Bachelor-
begleitung 

 

 
Evaluation 
Um gut in den Blick bekommen zu können welche Vorteile das Forschungs-Atelier 
Euch und Euren Studierenden bietet, soll die Einführung des Forschungs-Ateliers 
begleitet und evaluiert werden. Wir möchten Euch deshalb schon an dieser Stelle 
bitten uns hierbei zu unterstützen. 
Es wird noch vor Beginn der 3. Periode einen elektronischen Fragebogen für 
Dozent/-innen der beteiligten Fächer geben und einen am Ende von Periode 4. 
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Auch die Studierenden wollen wir am Ende der Periode 4 zu ihrer Einschätzung des 
Projekt-Ateliers befragen. 
Wir hoffen schon jetzt auf Rege Teilnahme Eurerseits und freuen uns darauf mit 
Euch diese neue Lernumgebung zu erproben und viele positive Lernerfahrungen zu 
sammeln! 
Bei Fragen könnt Ihr Euch jederzeit an uns wenden. 
Die Arbeitsgruppe Forschungs-atelier 
(Michael Auen/Monique Engelberting/Mariska Jacobs-Ooink/Karin Kremer-
Baars/Ines Schell-Kiehl) 
 
 
Informatiebrief studenten (Duits) 

Academie Mens en Maatschappij 
Forschungs-Atelier 

 
Liebe Social Work Studierende, 
wir haben für Euch in E.363 ein Forschungs-Atelier eingerichtet! 
Es stehen Euch 1 Beamer, 12 Rechnerplätze, ein Bücherschrank mit deutscher und 
niederländischer Literatur zu Forschungsmethoden, wissenschaftlichem Schreiben 
und inhaltlichen Aspekten in Bezug auf Eure Projektaufträge zur Verfügung. Dieses 
Angebot wird durch eine fortlaufend zu erweiternde Blackboardsite ergänzt.  
Ziel des Forschungs-Ateliers ist es, Euch eine ruhige, aber intensive Lernumgebung zu 
bieten, in der Ihr auf andere Studierende der gleichen Studienphase treffen könnt, 
Beratung von Dozent/-innen in Anspruch nehmt, an Euren Aufträgen arbeitet, 
Literatur recherchiert, im Rahmen des Unterrichts Projekte präsentiert etc.. 
Das Forschungs-Atelier soll Euch zum einen im Rahmen der Bachelorarbeit eine 
Ergänzung zu den bisherigen Beratungsstunden bieten. Zum anderen haben wir 
einige Studiengruppen aus den Fächern, die speziell auf das Entwickeln 
studentischer (Forschungs-)Projekte abzielen (gesell. Rahmen im 2. Jahr und 
Forschungsmethoden im 3. Jahr) in das Atelier verlegt. In der 3. Und 4. Periode wird 
eine Mitarbeiterin der Bibliothek jeweils zwei Stunden für spezielle Frage bei der 
Literaturrecherche zur Verfügung stehen. 
Nutzungszeiten 
Niederländische und deutsche Studierende können gleichermaßen von diesem 
Angebot Gebrauch machen. Wir bitten daher um Verständnis, dass aus 
Kapazitätsgründen nicht alle in Frage kommenden Studiengruppen ihren Unterricht 
im Forschungs-Atelier durchführen können. 
Folgende zeitliche Einteilung ist für die Perioden 3 und 4 im Studienjahr 2010/2011 
vorgesehen: 
Ob speziell Deine Studiengruppe eingeteilt ist, siehst Du anhand Deines neuen 
Stundenplanes. 
 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
SPH    ´s ochtends: 

Intervisie 9.2 
 Intervisie 

9.2 
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 ´s middags: 
Spreekuur 

SP Gesellschaft. 
Rahmen 
5.2 

Periode 3: 
Theoretischer 
Rahmen der 
angewandten 
Forschung 

Periode 4: 
Methoden u. 
Techniken der 
Praxisforschun
g 

 Bachelor-
begleitung 

 

 
Evaluation 
Um  gut  in  den  Blick  bekommen  zu  können  welche  Vorteile  Euch  das  Forschungs-
Atelier in Eurem Studium bietet, aber auch welche Verbesserungsvorschläge Ihr 
möglicherweise noch habt, möchten wir Euch am Ende des Studienjahres gerne 
einen elektronischen Fragebogen zu senden und hoffen schon jetzt auf Rege 
Teilnahme Eurerseits. 
 
Wir freuen uns darauf mit Euch diese neue Lernumgebung zu erproben und viele 
positive Lernerfahrungen zu sammeln! 
Bei Fragen könnt Ihr Euch jederzeit an uns wenden! 
Die Arbeitsgruppe Forschungs-atelier 
(Michael Auen/Monique Engelberting/Mariska Jacobs-Ooink/Karin Kremer-
Baars/Ines Schell-Kiehl) 
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Voorbeeld Vragenlijst I (docenten) 
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Antwoorden op open vragen docenten onderzoek I 

Wat denk jij  zullen de verschillen zijn tussen het onderwijs "as usual" en 
het werken en studeren in het onderzoeksatelier?  

(NTotaal = 14)   (NValid = 11)  

1  deutliches und struktiriertes Vorgehen vor allen Dinegn im Bereich Recherche 
und Literaturstudium.  

2  
op maat begeleiding 
meer tijd om in te spelen op problemen/onduidelijkheden die op dat moment 
spelen  

3  Studenten hebben meer mogelijkheden om tijdens de lessen aan de slag te 
gaan en feedback te vragen over dingen waar ze op dat moment tegenaan 



Evaluatie Onderzoeksatelier    

51 

lopen.  

4  

- studenten zullen eerder vragen beantwoord krijgen en daardoor sneller 
verder kunnen. 
- LP 9.2 was al erg coachend en gericht op deadlines. De studenten haakten 
niet zozeer af (vertrahing) bij de vaardigheidslessen, maar juist bij de 
uitvoering van het onderzoek en de verslaglegging van resultaten en conclusies 
(intervisie). Door het onderzoeksatelier kunnen studenten nu ruggespraak 
houden en zal dit hopelijk de voortgang van het onderzoek ten goede komen.  

5  betere doorstroming 
sneller in het proces van onderzoek zitten  

6  

Der Unterschied besteht darin, dass Studenten direkt vor Ort unter Anleitung 
bessere Lehrmittel nutzen können. Dabei von verschiedenen Dozenten beraten 
werden, da das onderzoeksatelier durch verschiedene Kollegen besetzt ist (das 
kann ein Vor- oder auch Nachteil sein).  

7  
Les geven in het scriptieatelier maakt dat studenten direct je info verwerken en 
toepassen. Ze gaan gelijk in het scriptieatelier aan de gang. Je kan gelijk zien 
hoe ze bezig zijn en of het goed gaat.  

8  
Door het atelier hebben studenten de mogelijkheid 'extra' begeleiding te 
ontvangen. Met name ook voor studenten die vertraging op hebben gelopen is 
dit een uitkomst.  

9  ich verspreche mir eine intensivere Zusammenarbeit und eine besseren 
Austausch zwischen den Studierenden.  

10 Men kan beter laten zien wat onderzoek is. Men heeft hopelijk meet zaken bij 
de hand.  

11 

studenten worden meer geprikkeld door de voorbeeldscripties die er liggen en 
de computers die er staan lokken actief werken uit tijdens de les. ook 
boekenkast nodigt uit om in te kijken en te zien hoeveel onderzoeksboeken er 
zijn. 
Het is voor mij als docent een fijne werkomgeving waar ik veel bij de hand heb 
om ter plekke te gebruiken (snel een boek erbij pakken kan nu).  

  

Wat verwacht jij van een voorziening als het onderzoeksatelier voor het 
vak/de begeleiding of spreekuren die je in periode 3 en 4 gaat geven?  

(NTotaal = 14)   (NValid = 10)  

1  zunaechst erstmal einen Zulauf der Studierenden und ein organisierters 
Arbeiten.  

2  bij specifieke problemen een mogelijkheid om naar door te verwijzen  

3  zie vorige.  

4  

- de ruimte is voorzien van beamer, wat erg handig is bij het bespreken van 
sheets, stukken en voorbeelden. 
- studenten kunnen direct achter de computer 
- studenten maken zo kennis met de ruimte en zullen eerder gebruik maken 
van het atelier (laagdrempeliger)  

5  sneller antwoord op vragen 
objetiviteit door verschillende docenten.  

6  Einen Mehrwert für die Studenten und eine bessere Qualität der 
Bachelorarbeiten.  
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7  

Ik wil er het liefst altijd zitten zowel bij vaardigheidslessen als bij intervisie. Er 
moeten voldoende pc's zijn voor de studenten. Een voor de docent aangesloten 
op de beamer en veel boeken en scripties om er bij te pakken. Ook de directe 
korte lijn met de bieb is handig, dwz dat boeken gelijk gereserveerd kunnen 
worden en zsm opgehaald. 
Iets meer ruimte of de mogelijkheid de omgeving iets rustiger te maken zou 
fijn zijn. Meer pcs om de hoek om de groep iets te kunnen verspreiden.  

8  

Dat studenten door 'extra' begeleidign ook meer tijd gaan besteden aan het 
rapport, waardoor hopelijk zal leiden tot betere resultaten. 
Daarnaast zullen docenten elkaar aanvullen m.b.t. feedback, waardoor er 
wellicht minder verschillen zullen zijn bij de beoordeling.  

9  Ik ga niet bezig in het onderzoeksatelier.  

10 
ik hoop dat studenten geprikkeld worden om meer samen te werken en elkaar 
te helpen en op vaste tijdstip gebruik te maken van de ondersteuning van de 
bibliotheekmedewerker.  

  

Zijn er effecten die jij hoopt te kunnen bereiken door het werken met 
studenten in het onderzoeksatelier?  

(NTotaal = 14)   (NValid = 10)  

1  Vermittlung der Wichtigkeit von sauberer Recherche und Literaturbezug  

2  betere kwaliteit van rapporten 
betere doorstroom van studenten  

3  Dat studenten betere stukken opsturen ter feedback, omdat ze tijdens de les al 
veel feedback van elkaar en van de docent hebben gekregen.  

4  

- afronden bachelorrapport in tweev perioden (hopelijk!) 
- minder vragen van studenten aan het einde van de intervisiecyclus of zelfs na 
afronding van de intervisiecyclus doordat studenten het atelier gebruiken om 
vragen beantwoord te krijgen. 
- hogere zelfredzaamheid van studenten  

5  zie boven 
vertragers sneller klaar  

6  siehe oben  

7  Positieve ervaring met bezig zijn aan het onderzoek op school en lol en directe 
ondersteuning waar nodig.  

8  
Ik hoop met name studenten verder op weg te helpen, door de vragen 
duidelijk te beantwoorden en met adviezen te komen voor de rest van het 
onderzoek.  

9  Ik hoop dat ik de studenten sneller kan laten snappen waarmee ze bezig zijn.  

10 

Spreekuur: Voor slepers meer motivatie om te gaan werken en regelmaat in 
werken te krijgen. Als docent heb je hopelijk minder mails tussen door en kan 
je gericht slepers helpen en de slepers kunnen elkaar helpen. 
Lessen in onderzoeksatelier: dynamischer omgeving en dat stimuleert docent 
en student tot afwisselender lessen. ideaal dat er zoveel computers staan en 
subgroepen meteen alles kunnen uitwerken en opzoeken wat voor hen relevant 
is mbt literatuuronderzoek. Erg nuttig.  

  

Op welke wijze zou jij dat dan doen?  
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(NTotaal = 14)   (NValid = 9)  

1 
Info via SLB-Aktivitaeten 
Info in die Bachelorgruppen 
Info in 5.2  

2 Tijdens de lessen. 
Tijdens introductiecolleges  

3 
- noemen in de lessen en voordelen ervan toelichten 
- checken in hoeverre studenten er al van hebben gehoord/gelezen en er al da 
niet van gebruik hebben gemaakt.  

4 kenbaar maken in de VRD en ermet de studenten naar toe gaan. minder 
antwoord geven met email of middels afspraken.  

5 - ich lade sie zur Bachelorbegleitung in das onderzoeksatelier ein 
- ich weise im Mailkontakt auf diese Möglichkeit hin  

6 Door steeds les te geven in het atelier en te laten zien wat het atelier ze kan 
bieden.  

7 Tijdens en na de intervisie aan te geven dat ze gebruik moeten/kunnen maken 
van het atelier.  

8 Duidelijk maken wat de mogelijkheid inhoud.  

9 ik mail ze met de suggestie en ik noem het in de lessen.  
  

Heb jij nog vragen, wensen, verzoeken wat betreft het onderzoeksatelier 
en/of het evaluatieonderzoek?  

(NTotaal = 14)   (NValid = 2)  

1  Tot nu toe nog niet  

2  Nog niet!  
  

 
 
 
Aanvullende vragen m.b.t. het onderzoeksatelier binnen de jaarlijkse 

studentenevaluatie van het vak 9.2 (Nederlandse stroom) 
 
Heb je gebruik gemaakt van het onderzoeksatelier? 
 
Welke redenen had je om geen gebruik te maken van het onderzoeksatelier?  
 
Hoe vaak heb je in periode 3-4 gebruik gemaakt van het onderzoeksatelier?  
 
Hoe tevreden ben je over  
 ....het onderzoeksatelier in het algemeen?  
 ...de begeleiding van de onderzoeksdocent(en) in het onderzoeksatelier?  
 …de faciliteiten in het onderzoeksatelier (computers, literatuur, voorbeelden 
bachelorrapporten)?  
 …de bijdrage die het onderzoeksatelier heeft gehad op de voortgang van het 
bachelorrapport?  
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Welke verbeterpunten heb je voor het onderzoeksatelier?  
 
Welke positieve ervaringen heb je met het onderzoeksatelier?  
 
Heb je je bachelorrapport inmiddels kunnen afronden?  
 


