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Introductie

Over dit boek

Dit boek is bedoeld voor studenten van (interdisciplinaire) wetenschappelijke studies
en voor iedereen die diepgang aan een wetenschappelijk onderzoek wil geven of
wil leren om wetenschappelijke teksten te ontleden. Als interdisciplinair student
ben je in zekere zin een parachutist: je zult de komende jaren op veel verschillende
academische landschappen neerdalen. Niet alleen wordt dan van je verwacht dat je
snel complexe materie kunt doorgronden, en je dus ook de lokale taal en denkwijze
(het wetenschapsjargon) van deze disciplines eigen maakt. Je wordt ook aangespoord
om zelf kennis toe te voegen aan deze academische disciplines en deze kennis op
een adequate wijze weer te geven en te delen in artikelen en/of presentaties. Vaak
moeten bepaalde onderdelen hiervan ook nog eens in teamverband gedaan worden.
Een hele klus dus.
Academische vaardigheden zijn de gereedschappen die je tijdens en na je studie kunt
inzetten om nieuwe kennis op te nemen, te ontwikkelen, te delen en ter discussie te
stellen. Het boek is dan ook geschreven met de volgende vraag in het achterhoofd:
Over welke vaardigheden moet je als interdisciplinair academicus beschikken aan
het einde van je opleiding? Dat wil echter niet zeggen dat er maar één weg is die
naar Rome leidt. In alle vaardigheden zul je in de loop der jaren een eigen stijl
ontwikkelen. Tijdens je eerste studiejaren kun je dit boek daarbij gebruiken als
houvast. Maar ook in latere fasen van je studie zul je het er nog eens bij kunnen
pakken als je denkt: ‘Hoe zat het ook alweer met…?’ We hopen dat je dit boek ervaart
als een goed en – bovenal – nuttig startpunt van je eigen academische en (inter)
disciplinaire ontwikkeling.
Er zijn twee manieren om dit boek te lezen. Ab ovo, oftewel vanaf het begin
tot het einde, zoals je meestal in een boek doet. Maar je kunt het boek ook
gebruiken als naslagwerk, op basis van waar je in je academische vorming of in je
onderzoeksproces bent.

De rode draad: de onderzoekspraktijk en de empirische cyclus

Hoewel academische vaardigheden veelzijdig zijn, is er een gemene deler in te
ontdekken: onderzoek. Een academicus heeft een onderzoekende geest, haalt
kennis uit andere onderzoeken en voegt zelf kennis toe door onderzoek uit te
voeren. Bovendien heeft de academicus zijn eigen methode voor de manier van
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onderzoek bedrijven, die deze vorm van onderzoeken onderscheidt van bijvoorbeeld
journalistiek onderzoek.
Voor interdisciplinaire studenten is onderzoek bovendien een uitstekende
gelegenheid om inzichten vanuit meerdere disciplines die in je opleiding zoal
de revue passeren met elkaar te verbinden. Vanaf de allereerste dag wordt
een (interdisciplinaire) student geconfronteerd met kennis die voortkomt
uit onderzoek vanuit meerdere disciplines. Hoewel we niet op detailniveau
ingaan op de onderzoekspraktijk (dat laten we over aan de ‘echte’ boeken over
onderzoeksvaardigheden), kun je na het lezen van dit boek beter begrijpen welke
vaardigheden specifiek van een academicus gevraagd worden. En kunnen de
verschillen en overeenkomsten van alfa, bèta en gamma, en de kennis die ze
produceren beter geplaatst worden.
In de loop van de negentiende eeuw werden de universiteiten opgedeeld in
drie min of meer afgebakende clusters van wetenschappelijke disciplines: de
bèta-disciplines, die de natuur (in de breedste zin van het woord) onderzoeken;
de gamma-disciplines, die zich bezighouden met kennis over menselijk gedrag
en de menselijke samenleving; en de alfa-disciplines, die kennis bestuderen die
voortkomt uit de menselijke geest. Deze drie clusters zijn verder opgedeeld in een
groot scala aan wetenschappelijke disciplines zoals natuurkunde (bèta), sociologie
(gamma) en geschiedenis (alfa). Deze disciplines zijn op hun beurt in de afgelopen
eeuwen vertakt in specialisaties en subspecialisaties, zoals kwantummechanica,
onderwijssociologie en maritieme geschiedenis. Bij de meeste universiteiten kun je
deze indeling terugvinden in de opleidingen die worden aangeboden.
Al deze disciplines kennen een onderzoekstraditie. Uiteraard gebruiken ze allen hun
eigen methodes en benaderingen, maar deze methodes hebben één ding gemeen:
Ze zijn systematisch en baseren zich op empirie. Empirie betekent ‘gebaseerd op
de waarneming’. Een voorbeeld van zo’n gestructureerde manier van onderzoek
bedrijven en beschrijven is het gebruikmaken van een inductieve-deductieve cyclus.
Het houdt in dat een wetenschapper een theorie opstelt vanuit een waarneming.
Dit is de inductie-fase. Vervolgens moet er gekeken worden of deze theorie klopt.
Dat wordt gedaan door een methode te bedenken en een toetsbare hypothese op te
stellen. Dit heet deductie. Vervolgens wordt getoetst of deze hypothese klopt, door
data te verzamelen. Tot slot worden de resultaten en conclusie geëvalueerd, waarbij
bedacht wordt of de conclusie past bij de gedane waarneming. Als de conclusie niet
met de waarneming overeenkomt (wat een nieuwe waarneming is), kan de theorie
worden bijgesteld en begint de cyclus opnieuw.
In de wetenschapspraktijk wordt deze empirische cyclus gebruikt om onderzoek
op te zetten, maar ook om het proces van onderzoek doen te beschrijven. De
opbouw van dit boek volgt grofweg de hierboven beschreven fases van het doen
van onderzoek. Niet omdat dit de enige of de beste wijze van wetenschap bedrijven
zou zijn. Maar omdat deze onderzoekspraktijk toegankelijk is over te brengen en
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daardoor mooi als leidraad van het boek kan dienen. Het illustreert bovendien dat
academisch denken en werken een iteratief proces is, of je nou een alfa of een bèta
of een gamma bent (of van allemaal een beetje), of je nou onderzoek doet of voor een
tentamen leert. Het bevat meerdere stappen die met elkaar samenhangen en die je
vaak herhaaldelijk uitvoert.
Vandaar dat we in het eerste deel van het boek de oriëntatiefase bespreken, waarin
je leert hoe je (wetenschappelijke) literatuur kunt lezen en hoe je een theorie opstelt
die je wilt onderzoeken. In het tweede deel worden de academische vaardigheden
besproken die je helpen bij het formuleren van een goede vraagstelling, en hoe je
deze kunt operationaliseren. Oftewel, hoe je een toetsbare methode kunt bedenken
en hoe je dit proces kunt vastleggen. Het derde deel gaat over het uitvoeren en
vastleggen van onderzoek, waarin je leert hoe je de kern van een wetenschappelijk
artikel kunt opschrijven.
Het vierde deel gaat over reflecteren en communiceren. Dit zijn vaardigheden
die tijdens het wetenschappelijke proces op verschillende manieren aan bod
komen, en die je continu nodig hebt. Deze vaardigheden lijken misschien minder
vanzelfsprekend, maar ze zijn noodzakelijk voor het wetenschapsbedrijf. Zonder
deze eigenschappen is het onmogelijk om goed onderzoek te kunnen doen en om
überhaupt als een academicus te kunnen renderen. Als interdisciplinair onderzoeker
zijn deze vaardigheden extra belangrijk, omdat communicatie tussen disciplinaire
perspectieven een belangrijke eerste stap is richting integratie en omdat kritische
zelfreflectie de (impliciete) aannames die integratie verhinderen kan blootleggen
en ondervangen (Menken & Keestra, 2016). Ook als je niet in de wetenschap blijft
werken zijn deze vaardigheden van belang.
Figuur 1

De opbouw van dit boek is gebaseerd op de empirische cyclus.
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