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Betreft: VU Leergang Actieonderzoek voor Veranderaars
LS,
In april 2019 start de VU met de derde groep van de leergang Actieonderzoek voor Veranderaars. In deze
leergang brengen de deelnemers praktijk en wetenschap bij elkaar door onopgeloste
verandervraagstukken te identificeren, te experimenteren met andere aanpakken, daar
wetenschappelijke literatuur bij te zoeken en topconsultants en toponderzoekers te consulteren bij het
reflecteren op die experimenten. Daarbij hebben we een tweeledig doel. De deelnemers ontwikkelen
kennis die voor hen bruikbaar is om hun complexe veranderopgaven meer hanteerbaar te maken én zij
dragen deze kennis over naar hun cliënten en collega’s. Dit type onderzoek heet actieonderzoek.
Ons docententeam bestaat uit mensen die veel ervaring hebben met pendelen tussen praktijk en theorie
en met vervlechten van interventie en onderzoek. We zien de vraag naar dit pendelen toenemen: een
grotere stroom organisatieprofessionals slaat de weg naar een (promotie)onderzoek in en onderzoekers
werken in toenemende mate aan meer verbinding met de praktijk van organisaties. Daarnaast zien we
een toenemende behoefte in organisaties naar een door de eigen mensen gestuurde en beproefde
aanpak van organisatieontwikkeling.
Ondergetekenden zijn de kerndocenten. Martijn Jansen coördineert de module Actieonderzoek in de
Praktijk en Gertjan Schuiling coördineert de module Reflectief Onderzoek. Wij beiden hebben ruime
ervaring in veranderkundige projecten en in wetenschappelijk onderzoek. Actieonderzoek is voor ons het
pendelen tussen veranderkundig project en wetenschappelijk onderzoek. Bij actieonderzoek in de praktijk
is je primaire taak een lastig vraagstuk in een lokale situatie samen met de betrokkenen onderzoekend op
te lossen. Bij reflectief onderzoek is je taak vanuit je praktijkervaring kennis te produceren die voor
vakgenoten bruikbaar is. Deze kennis bestaat uit een uitbreiding of verbetering van de beschikbare
beschrijvingen van het handelingsrepertoire van veranderaars. De derde module bestaat uit het
onderzoeken van handelingstheorie.
Je gaat tussendoor van meet af aan schrijven. Hierbij bieden we je mondeling en schriftelijk
handreikingen. Ook helpen we je bij het opleveren van je kennisproduct.
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Op 23 januari 2019 houden we een infobijeenkomst. In de brochure vind je informatie over de leergang.
Wij denken dat deze leergang past bij jouw profiel en nodigen je graag uit voor deze oriënterende
bespreking. Zie voor details over tijd en plaats de gegevens onderaan deze brief.
Wij lichten dan zowel de leergang als de modules toe en we willen het volgende met je verkennen:
• Wat zou deze leergang aan jouw praktijk kunnen toevoegen?
• Welk vraagstuk overweeg je te onderzoeken – als je zou deelnemen?
• Welke collega’s overweeg je daarbij te betrekken?
• Welke condities zou je moeten afspreken om de toegevoegde waarde realiseerbaar te maken?
Laat ons weten of je 23 januari meedoet.
Vriendelijke groet,
Gertjan Schuiling, g.j.schuiling@vu.nl
Martijn Jansen, mjn@tg.nl

Praktische informatie
Datum: 23 januari 2019, van 17.00 tot 19.00. Binnenlopen vanaf 16.30.
Plaats: Aurora, in het Hoofdgebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105, 1081 HV
Amsterdam.
Route: vanaf de hoofdingang van het Hoofdgebouw loopt u rechtsaf voor de koffiecorner het restaurant
in. Vervolgens slaat u meteen linksaf en staat dan voor de ingang van de Aurorazaal.
We zorgen voor een lichte maaltijd.
Meer informatie over de leergang is te vinden op de website
https://ee.sbe.vu.nl/nl/management/opleidingen/actieonderzoek-voor-veranderaars/index.aspx
Je kunt deze ook makkelijk vinden door te googelen op actieonderzoek voor veranderaars.

