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De Design Science Research Group (DSRG) zet zich in om de methodologie van ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek (OWO) verder te ontwikkelen en te verspreiden en om (beginnende en gevorderde) onderzoekers op dit gebied te ondersteunen. Ontwerpgericht onderzoek is onderzoek met als
doel het ontwikkelen van actiegerichte kennis voor het verbeteren van sociale systemen.
De DSRG biedt in studiejaar 2017 – 2018 zes bijeenkomsten aan, die hier kort beschreven zijn en ook
terug te vinden zijn op onze website (www.dsrg.nl). Een maand voor elke bijeenkomst volgt uitgebreidere informatie over het programma.

Programmaoverzicht
Maandag

Programma

25 september 2017

Werksessie over alternatieve vormen van kennisoverdracht

6 november 2017

Doctoraal consortium (ochtend)
Werksessie: participatief ontwerpgericht onderzoek via co-creatie
(middag)
Uitwisseling over ontwerpgericht onderzoek van hbo-studenten
Doctoraal consortium (ochtend)
Werksessie: de rollen van de ontwerpgerichte onderzoeker (middag)
Introductiecursus ontwerp gericht onderzoek
Werksessie nieuwe vormen van denken over onderzoeksfinanciering

22 januari 2018
19 maart 2018
9 april 2018
4 juni 2018

Plaats en tijd
De bijeenkomsten van de DSRG zijn op maandagen van 10 tot 16 uur en vinden plaats bij Hogeschool
Utrecht. Voor lunch wordt gezorgd.

Aanmelden
Een maand voor elke bijeenkomst volgt een uitnodiging.
 Aanmelden voor deelname aan een bijeenkomst kan bij Karin Ruiter
(karin.ruiter@hu.nl) onder vermelding van naam, instelling en de bijeenkomst.
 Aanmelden voor de inbreng van een onderzoek voor review bij een doctoraal consortium kan
bij Daan Andriessen (daan.andriessen@hu.nl).

Kosten
Deelname aan de introductiecursus ontwerpgericht onderzoek kost € 100,-. Je ontvangt het handboek
van de DSRG (Van Aken, J.E., & Andriessen, D.G., red.(2011). Handboek ontwerpgericht onderzoek;
wetenschap met effect. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers). Deelname aan de overige activiteiten is
gratis.
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Korte toelichting programma
2017
Werksessie over alternatieve vormen van kennisoverdracht
Nog altijd is voor veel onderzoekers de ‘wetenschappelijke publicatie’ de dominante
vorm om hun kennis mee te verspreiden. Jammer dat de doelgroep: praktijkmensen,
over het algemeen geen publicaties leest. In deze werksessie gaan in we in op de alternatieven die er zijn voor kennisoverdracht en proberen we handen en voeten te geven
aan het ontwerp van alternatieve kennisproducten.
Ochtend- Doctoraal consortium
De gelegenheid voor een aantal onderzoekers om hun ontwerpgerichte onderzoek te
presenteren, feedback te krijgen op de methodologie van een deskundig en geïnteresseerd publiek van zowel junior als senior onderzoekers.
Middag- Participatief ontwerpgericht onderzoek via co-creatie
Participatief onderzoek, waarbij onderzoek door de onderzoeker samen met de gebruikers tot stand komt, kennen we al langer. Maar dat gebruikers en andere stakeholders
een steeds actievere rol gaan spelen en op deze wijze onderzoek en het resultaat cocreëren is een nieuwe ontwikkeling in ontwerpgericht onderzoek. We verkennen we de
mogelijkheden en moeilijkheden van participatief ontwerpgericht onderzoek.

2018
Uitwisseling over ontwerpgericht onderzoek van hbo-studenten
In deze werksessie zetten we in op ontwerpgericht onderzoek in de
Bachelor fase van het HBO. We bespreken hoe ontwerpgericht
onderzoek een plekje kan krijgen in het curriculum en besteden aandacht aan hoe er in
verschillende soorten opleidingen handen en voeten gegeven kan worden aan ontwerpgericht onderzoek
Ochtend- Doctoraal consortium (zie 6 november)
Middag- Werksessie over de rollen van de ontwerpgerichte onderzoeker
In deze werksessie zoeken we de balans tussen de rol van onderzoeker, ontwerper en
veranderaar in ontwerpgericht onderzoek. Door middel van contribution mapping (Kok
et al., 2016) brengen we in kaart hoe in zowel afgeronde promotieonderzoeken van DRSG
leden als in lopende onderzoeken van de aanwezigen deze rollen zijn ingevuld en tot
welke doorwerking dit heeft geleid.

Introductieworkshop ontwerpgericht onderzoek
Een workshop o.l.v. prof. Dr. Joan van Aken en dr. Daan Andriessen voor promovendi en
andere onderzoekers die meer willen weten over Ontwerpgericht Wetenschappelijk Onderzoek. De ochtend wordt besteed aan theorie. In die middag worden onderzoeksopzetten van deelnemers besproken.
Werksessie over nieuwe vormen van onderzoeksfinanciering
Voortbouwend op reeds verkregen inzichten op dit gebied, worden in deze werksessie
ideeën ontwikkeld voor nieuwe, meer ondernemende financieringsvormen voor praktijkgericht onderzoek met doorwerking.
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