Aeres Hogeschool is een onderdeel
van de Aeres Groep. Aeres Hogeschool
Wageningen leidt docenten en
kennismanagers op voor de groene
sector en voor consumptieve
technieken, en masters in leren en
innoveren. Aeres Hogeschool
Wageningen heeft de ambitie het
kenniscentrum Duurzaam Verbindend

Leren te zijn voor beroepsonderwijs en
bedrijf. Lectoren en onderzoekers
doen actief praktijkgericht onderzoek
en participeren in projecten op het
gebied van leren en ontwikkelen van
docenten.
‘Ecologische intelligentie’ is onze
basisfilosofie. Alle activiteiten staan in
het teken van de verbinding tussen de

mens en zijn omgeving, met in het
bijzonder de relatie tussen mens en
kennis, tussen mens en natuur en
tussen mens en mens. Ons ronde
gebouw in Wageningen weerspiegelt
ons gedachtengoed.

Het onderzoeksprogramma

www.aereshogeschool.nl/wageningen

WIJSHEID

De mensen
Onderzoekers

WIJSHEID is de gemeenschappelijke focus
in het onderzoek binnen Aeres Hogeschool
Wageningen. Wij, onderzoekers in het
programma, willen begrijpen wat ‘wijs’
is, hoe het zich ontwikkelt, en hoe je die
ontwikkeling kunt ondersteunen.

De onderzoekseenheid bestaat uit lectoren en onderzoekers (inclusief promovendi) die samen de
kenniskring vormen.
Lectoren: Niek van den Berg, Frank de Jong, Manon Ruijters
Docent-onderzoekers: Jantine van Beek, Joan van den Ende, Stan Frijters, Hennie van Heijst,
Tom van Oeffelt, Pieter Seuneke, Toon van der Ven, Marjolein Wallenaar
Externe kenniskringonderzoekers: Elly van den Berg, CHE; Cees den Hartog, Deltion

Studenten
Ben je student, bachelor of master, en wil je je onderzoekende houding verder ontwikkelen, blik
verruimen meer weten over praktijkonderzoek of in een onderzoek meedoen?
•	Kijk dan eens bij het werkplekbureau voor onderzoeksopdrachten of -projecten die je in het
kader van je studie kunt doen, aansluitend bij je BSsen of thema.
•	Ga met je eigen onderzoeksidee of vraag eens naar een lector of docent-onderzoeker.
•	Neem deel aan lezingen, studium generale en masterclasses die in de agenda van Aeres
Hogeschool Wageningen zijn aangekondigd.

Ook in de kenniskring?

Onderzoek naar wijsheid van professionals over leren en ontwikkelen

Voor medewerkers die geïnteresseerd zijn om onderzoek te doen, of mee te doen, in een van de
thema’s, worden jaarlijks vacatures uitgeschreven. Je draagt bij aan het onderzoek en haalt je eigen
onderzoekskennis weer op. Er is een beperkt aantal plaatsen in het kader van professionalisering.
Doe je onderzoek als onderdeel van een project, dan ben je ook uitgenodigd om deel te nemen in de
kenniskring. De kring komt 9 x per jaar bij elkaar en bespreekt onderzoeksplannen en voorstellen en
verdiept de inhoud. Je werkt aan (je eigen onderzoek) en aan de onderzoekende cultuur in de
organisatie. Ook wordt er jaarlijks een aantal activiteiten georganiseerd gericht op onderzoeks
vaardigheden, en er bestaat de mogelijkheid om met een onderzoeksvoorstel of resultaat deel te
nemen aan internationale conferenties.

Leren en ontwikkelen maken onafscheidelijk deel uit van ons mens zijn en van het kijken naar en
functioneren in onze leef- en werkomgeving. Daarbij is er een fundamentele inconsistentie ontstaan
tussen onze manier van kijken naar leren en ontwikkelen (in-form-atief en uniform) en de vragen en
noodzaak die er in onze maatschappij spelen.
Dit staat een duurzame ontwikkeling in de weg. Er is een noodzaak voor een reframing naar meer
trans-form-atief en divers leren en ontwikkelen. Van professionals vraagt het wijsheid om in deze nieuwe
werkelijkheid te kunnen denken en handelen. Deze professionals werken in verschillende domeinen
(onderwijs, zorg, landbouw, techniek, overheid, medicijnen), op verschillende niveaus (individu, team,
organisatie, netwerk), en in verschillende rollen (begeleiding, advies, docentschap, onderzoek).
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Aeres Hogeschool Wageningen concentreert zich daarom op praktijkgericht onderzoek dat wijsheid van
professionals (in opleiding) op het gebied van leren en ontwikkelen bevordert.
We vertrekken daarbij vanuit de volgende gedachten:
• WIJSHEID betreft denken, betekenisgeving en handelen
• vanuit een rustige, brede, diepgaande waarneming (in tijd, plaats, systeem)
•	en diverse perspectieven (cognitief, intuïtief, emotioneel, ethisch, motivationeel, ecologisch, fysiek,
sociaal, …),
• met afweging en integratie van disciplines,
• waarbij bronnen en ervaringen ‘uit’ jezelf en ‘buiten’ jezelf geïntegreerd worden.
• WIJSHEID vormt zich in co-constructie,
•	waarbij het steeds herstructureren van (je eigen) frames een belangrijke rol speelt.
•	
WIJSHEID ontwikkelt zich intentioneel en voortdurend ten gunste van jezelf en anderen.
De onderliggende onderzoeksdoelstelling is:
“Door in alle onderzoekslijnen de vraag naar WIJSHEID te integreren, ontwikkelen we inzicht en kennis
over wat ‘wijs’ is, hoe het zich ontwikkelt, en hoe je die ontwikkeling kunt ondersteunen.”
In het onderzoeksprogramma onderscheiden we drie thema’s met verschillende accenten op het gebied
van leren en ontwikkelen. Elk thema is uitgewerkt in een of meer onderzoekslijnen gericht op wijsheid
van professionals (in opleiding).

‘Door in alle onderzoekslijnen

de vraag naar
WIJSHEID

te integreren, ontwikkelen we inzicht
en kennis over wat ‘wijs’ is, hoe het zich
ontwikkelt, en hoe je die ontwikkeling
kunt ondersteunen’.
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Het onderzoek
Het praktijkgerichte onderzoek is ecologisch transdisciplinair
geïnspireerd (ETI)
Met ons onderzoek willen wij een duurzame bijdrage leveren aan de praktijk. Om aan te sluiten bij deze
visie heeft de onderzoekseenheid van Aeres Hogeschool Wageningen een eigen kleur aan het
praktijkgerichte onderzoek gegeven met ‘Ecologically Transdisciplinarilly Inspired research’ (ETI). Er is
sprake van een duurzame bijdrage aan de ontwikkeling van de praktijk als veranderingen en
ontwikkelingen het resultaat zijn van onderzoek ìn en mèt die praktijk: een ´ecologische› aanpak. Deze
ecologische benadering weerspiegelt de groene achtergrond en de groene praktijk. ETI omvat twee
basisprincipes – verbinding, transdisciplinariteit – en zes aanvullende principes: zelfkennis, collectief
leren, wijsheid, narrativiteit, ecologische fout en natuur. Met ETI geven we richting aan het nut voor de
praktijk. Als verrijking van alle andere vormen van onderzoek. Wijsheid is hiermee niet alleen de focus
van ons ‘wat’ (de inhoud van ons onderzoeksprogramma), maar ook onderdeel van onze ‘hoe’ (de manier
waarop we willen onderzoeken).

Waardecreatie
Door samen met de beroepspraktijk het onderzoek te doen in ‘research practice partnerships’, komen
nieuwe kennis en inzichten direct ten goede aan de praktijk. Tegelijkertijd worden wetenschappelijke
inzichten benut en ontwikkeld. Het onderzoek is verbonden met het eigen onderwijs: de bachelor
lerarenopleidingen en de masteropleiding leren en innoveren. Via de docent-onderzoekers komen
nieuwe kennis en inzichten in de teams en curricula van de opleidingen, en dus bij de studenten.
Het draagt bij aan de onderwijsontwikkeling en aan de professionele ontwikkeling van medewerkers
en studenten. Door samenwerking en kennisdeling met de praktijk, met onderzoekers en onderzoeks
instellingen, in netwerken, leren we en brengen we de nieuwe inzichten verder.

Met ons onderzoek willen wij een duurzame bijdrage leveren aan de praktijk

Thema’s en
onderzoekslijnen

Het lectoraat gaat over de samenwerking
tussen opleiders en onderzoekers rond
praktijkvraagstukken. Hoe doen ze dat, wat
vraagt dit van hen en welke opbrengsten
heeft hun samenwerking? En vooral ook: hoe
kunnen we die samenwerking versterken?
Het gaat daarbij niet alleen om samen
werking tussen opleiders en onderzoekers
als functies, maar ook om rollen binnen
eenzelfde functie. Het uitgangspunt is dat
onderzoekend en systematisch werken aan
(weerbarstige) praktijkvraagstukken uitgelezen
kansen biedt om duurzame verbeteringen in
onze educatieve praktijken te realiseren.
Zowel opleiders als onderzoekers hebben
hiervoor bepaalde boundary crossing
kwaliteiten nodig.
Ten eerste: onderzoekend vermogen: in staat
zijn om a) met een onderzoekende houding
te werken, b) gebruik te maken van bestaand
onderzoek en c) zelf onderzoek te doen, plus
d) om anderen te ondersteunen bij het
ontwikkelen van onderzoekend vermogen.
Ten tweede: transdisciplinair vermogen:
in staat zijn om over grenzen van theorie en
praktijk heen samen te werken en wederzijds
van elkaar te leren. Het gaat hierbij om
a) gewoon goed onderzoek doen (valide en
betrouwbaar), b) interactief samenwerken
aan onderzoek en c) onderwijs geven over
onderzoek.

Boundary crossing is noodzakelijk om in ‘de
driehoek’ onderwijs, beroepspraktijk en
onder-zoek tot transformatief leren te
komen en daarmee tot praktijken die
daadwerkelijk bijdragen aan duurzame
ontwikkeling. Hierin zit ook de link met
WIJSHEID als gemeenschappelijke focus in
het onderzoek binnen de faculteit.
Het onderzoek richt zich vooral op die
contexten waarin onderzoek, educatieve
opleidingen en beroepspraktijk (vmbo, mbo,
leren in organisaties) samenkomen. Denk
aan (onderzoekend) werken en leren binnen
het Groene Consortium, de zeven AOC’s die
als opleidingsscholen met Aeres Hogeschool
Wageningen samenwerken, of de innovatie
activiteiten van masterstudenten Leren en
Innoveren (zelf al ervaren opleiders), begeleid
door studiecoaches/onderzoeksbegeleiders
en met een opdrachtgever binnen hun werkpraktijk. Opleiders (al dan niet tegelijkertijd
zelf student) hebben in die contexten onder
meer rollen als docent, docentonderzoeker,
kennismanager, innovator en onderzoeker.
Dat zijn spannende combnaties met tal van
crossovers en bijbehorende dilemma’s. Zin
om mee te doen? Laat het weten! Why not
jump in?
Niek van den Berg:
n.van.den.berg@aeres.nl
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Boundary crossing praktijken
van opleiders en onderzoekers

Boundary crossing praktijken van opleiders en onderzoekers
• Onderzoekend vermogen van werkplekbegeleiders in de bacheloropleidingen
• Onderzoekend vermogen van leerlingen in vmbo en mbo
• Onderzoekstools voor teamleren
• Leren voor duurzame ontwikkeling
Professionele identiteit en organisatieontwikkeling
• Onderzoek naar professionele identiteit
• Onderzoek naar framing en responsief leiderschap
• Onderzoek naar visie op leren
• Invloed van certificering
Responsief onderwijs, kenniscreatie en ecologisch intelligent denken
• Responsieve leeromgeving
• Transitiedenken in agri en food productie en business
• Analyseren van co-creatie in het leren

Waarover gaan

DE THEMA’S?
In het lectoraat responsief
onderwijs krijgen de
bevindingen vanuit het
doorlopende lectoraat (kennis
creatie en ecologisch denken)
een concrete context en wordt
praktijk met de wetenschappe
lijke wereld verbonden.
Concreet gaat het dan om wat
het onderwijs kan betekenen,
ontwikkelen en bijdragen aan
transities in het groene domein,
gericht op oplossingen voor
het wereldvoedselvraagstuk.
Die oplossingen vragen om
andere productiemethoden en
grondstoffengebruik, om
anders organiseren, om andere
business-modellen en ander
onderwijs dat daarop voorbereid. Het lectoraat onder
zoekt wat de toekomstige
ondernemer en werknemer in
het groene domein nodig
heeft. Moeten we anders
denken om bij te kunnen
dragen aan de noodzakelijke
transities in dat domein en de
economie als geheel? Hoe kan
het onderwijs de student
uitrusten om toekomstige,

In al deze vragen speelt het onderliggende onderzoeksgroep-brede vraagstuk naar WIJSHEID een rol
en vormt een extra rode lijn. Heb je belangstelling om aan te haken of wil je meer weten?
Manon Ruijters: m.ruijters@aeres.nl

Frank de Jong:
f.de.jong@aeres.nl

Waarvoor kunt u als externe bij ons terecht?

Professionals worden overladen met nieuwe ontwikkelingen. Ontwikkelingen die voortkomen uit hun
vak, uit veranderingen in de organisatie, of uit maatschappelijke invloeden. Om binnen al die
invloeden te blijven staan als professional en het ‘goede werk’ te kunnen doen, is geen sinecure.
Net zomin is het op organisatieniveau eenvoudig om het leren en ontwikkelen van professionals
goed vorm te geven. Hoe versterk je de professionele identiteit van professionals en verbeter je het
samenspel met hun leidinggevenden? Hoeveel ruimte moet je geven en waar moet je grenzen
stellen? Willen we veerkrachtige, zelfsturende, excellente professionals, dan zullen professionals en
organisaties wijs om moeten gaan met hun ontwikkeling en samenspel.

In het onderliggende onderzoek gaat het er ons om om grip te krijgen op het framen en het reframen
en het tussenliggende proces van transformatief leren. 3) Onderzoek naar diversiteit van en praten
over leren: leervoorkeuren vormen een doorlopende lijn in onderzoek en praktijk. Actueel zijn het
onderzoek naar intuïtief en imaginair leren, uitwerkingen van de leervoorkeuren voor specifieke
doelgroepen (MBO en basisonderwijs), toepassingen in onderwijs en zorg, en het samenspel tussen
mensen met een verschillend profiel. Specifieke aandacht gaat momenteel uit naar de rol van
leervoorkeuren bij de ontwikkeling van een persoonlijke en vervolgens ook organisatiebrede visie op
leren. Binnen de Aeres Groep gebeurt dit onder de naam LIA (Leren in Aeres). Centraal staat het
versterken van het gesprek over leren in een bottom-up veranderproces (viral change).

individueel leren wisselen
elkaar af en er wordt voort
gebouwd op elkaars en eigen
ideeën. Hier ligt de relatie met
het ontwikkelen van ‘WIJSHEID’
waarbij uitgegaan wordt van
ideeën in gelijkwaardigheid. In
het kenniscreërende gesprek
dat door de interactie met
meerdere perspectieven van
anderen en bestaande bronnen
verder gaat dan je eerste
waarneming, draagt die
ideeontwikkeling bij aan de
wijsheid van eenieder en dus
ook aan die van jezelf. Deze
co-constructie leidt vaak tot
reframing en transformatie van
je denken. In het lectoraat
wordt de potentie van een
kenniscreërende didactische
benadering onderzocht. Welke
rol kunnen docent, kennis
creërende ondersteunende
social-visual media en seman
tische learning analytics
hebben in responsiviteit van
het onderwijs.

Praktijkvragen

Professionele identiteit en
organisatieontwikkeling

•	Als u in uw organisatie een praktijkvraag heeft die aansluit bij een van de thema’s. We gaan graag
met u in gesprek om die vraag verder uit te werken in een kennis en vervolgens onderzoeksvraag
•	Als u wilt aansluiten bij lopend onderzoek.
•	Als u met een eigen praktijkcasus deel wilt nemen in een van de masterclasses
•	Als u geïnteresseerd bent of ideeën hebt om samen te werken in praktijkgericht onderzoek.

Van praktijkvraag via kennisvraag naar onderzoeksvraag
Lector Manon Ruijters

We doen onderzoek in de volgende lijnen: 1) Onderzoek naar professionele identiteit (PI): het
up-scalen rondom het werken met professionele identiteit in de praktijk door het bouwen van een
Research Practice Partnership van diverse organisaties die professionele identiteit een plek willen
geven (op dit moment zijn 7 organisaties aangesloten; professionele frames, de collectieve com
ponent van professionele identiteit; en nieuw onderzoek naar het vraagstuk naar certificering/
registrering en de invloed daarvan op professionele identiteit. 2) Reframing en responsief leiderschap:
met twee AOC’s, Groenhorst en Lentiz werken we kleinschalig aan de ontwikkeling van operationeel
naar responsief leiderschap.

vaak ‘ill defined’, complexe
vraagstukken aan te kunnen?
Over welk instrumentarium,
traditioneel en onconventioneel,
moet hij of zij beschikken?
Hoe kan onderwijs de ont
wikkeling van leren studenten
cognitief en sociaal faciliteren
en organiseren om te kunnen
werken aan en in het groene
domein in transitie? Duidelijk
is dat hier een ‘wijzer’ onder
wijs nodig is dan dat we
kennen in de vorm van
‘kennisoverdracht’. Onderwijs
dat om zal moeten gaan met
verschillende denkwijzen in de
wereld zonder uit te gaan van
een vaak impliciet veronder
stelde superioriteit van het
Westerse denken. Onderwijs
waarin assumpties in het
denken geëxpliciteerd worden
in een kennis co-construerend
gesprek. Onderwijs waarin
minder sprake is van een
monocultuur van denken en
waarden. Leren is een con
structief, cultureel en sociaal
proces van theorie- en kennis
ontwikkeling. Collectief en

Lector Frank de Jong

Joan van den Ende

Huub Geerdink

Madelon de Beus

Marjolein Wallenaar

Cees den Hartog

Responsief onderwijs, kenniscreatie
en ecologisch intelligent denken

Vragen die bij Aeres Hogeschool Wageningen binnen komen en waar een onderzoeksvraag speelt,
worden samen met de vrager verder gearticuleerd, verbonden met andere vergelijkbare vragen, en
vervolgens met de praktijk, studenten en partners die kennis over het thema hebben, verder onderzocht.
Aeres Hogeschool Wageningen brengt de ontwikkelde kennis bijeen, verspreidt en valoriseert door
het verder te brengen in andere organisaties via bijvoorbeeld cursussen en leergangen, en via het
curriculum van de lerarenopleiding.
Afhankelijk van onderzoeksvraag uit het werkveld ontstaan er steeds andere samenwerkingsverbanden.
Die zijn terug te vinden in de partnerschappen van projecten, in de netwerken, in tijdelijke allianties
of formele consortia, in professionele leergemeenschappen en in research-practice-partnerships.

Met wie doen we dit nog meer?
De onderzoeksomgeving van Aeres Hogeschool Wageningen bestaat uit een variëteit aan
interne en externe relaties. Er zijn relaties binnen de faculteit, binnen de eigen hogeschool, binnen
de scholengroep Aeres en met externe organisaties: universiteiten, de AOC’s, ROC’s, professionele
organisaties en bedrijven in binnen en buitenland. De aard van de relaties met die onderzoeksomgeving
is afhankelijk van het doel. Samen met de vele partners waar kennis over leren ontwikkeld wordt, en
de praktijk waar deze door het praktijkgerichte onderzoek ook te vinden is, vormt Aeres Hogeschool
Wageningen een kennisnetwerk, en is daar een van de spelers in.

