
Leren onderzoeken en onderzoekend leren 
gericht op duurzaam ondernemen

Je zit in het derde of vierde jaar 
van je opleiding. Duurzaam 
ondernemen spreekt je aan. 
Je houdt van een intellectuele 
uitdaging. 

Al onderzoekend wil je leren. 
Samen met anderen. Maar met een 
hoge mate van zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid voor je eigen 
leerproces. Als je jezelf herkent in 
deze profi elschets is Betekenisvol 
Ondernemen en Onderzoeken de 
minor voor jou.

JE AMBITIES ZIJN:
• Kennis opdoen over actuele

thema`s rond duurzaam
ondernemen.

• Je verbreden en verdiepen in
het doen van praktijkgericht
onderzoek.

• Hands-on ervaring opdoen met
multidisciplinair samenwerken.

• Je goed voorbereiden op het
afstuderen of het doorstuderen
aan de universiteit.
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AANMELDEN EN CONTACT

Avans Hogeschool
Expertisecentrum Sustainable Business
Hogeschoollaan 1
4818 CR  Breda 

Onderwijsboulevard 215
5223 DE  ‘s-Hertogenbosch

Avansstudenten schrijven zich in via 
Osiris. Studenten die geen opleiding 
volgen bij Avans doen dat via 
kiesopmaat.nl. 

Voor meer informatie neem je contact 
op met Avans Hogeschool, 
Expertisecentrum Sustainable Business, 
088 - 525 85 06 of 
minoren.aafm@avans.nl. 

BETEKENISVOL 
ONDERNEMEN EN 
ONDERZOEKEN



IN DEZE MINOR WERK 
JE MEE AAN:  
• Het oplossen van actuele praktijk-

vragen over duurzaam ondernemen.
• Lopende onderzoeksprojecten van

het Expertisecentrum Sustainable
Business of van opleidingen binnen
het economisch domein.

• Onderzoeksprojecten in verschillen-
de fases van het onderzoeksproces.

• Projecten die aansluiten bij jouw
voorkennis en bij wat jij wilt leren.

JE GAAT CONCREET:  
• Deelnemen in minstens 1 lopend

onderzoeksproject.
• Al doende kennis en inzichten

opdoen.
• Verdiepen in onderzoeks- 

vaardigheden.
• Versterken onderzoekende houding.
• Werken aan je eigen leer- en

ontwikkeldoelen.

PRAKTIJKVOORBEELD
DE MINOR VAN ANNE, TIM EN LAURA  

Bij de start van de minor gaan Anne, Tim en 
Laura samen met een docent op zoek naar 
wat ze precies willen leren en ontwikkelen 
op het gebied van onderzoek. Vervolgens 
vertellen docent-onderzoekers over hun 
onderzoeksprojecten, waarbij ze ingaan op 
het duurzaamheidsvraagstuk en aangeven in 
welke fase het onderzoek zich bevindt. Deze 
projecten gaan over actuele thema`s binnen 
duurzaam ondernemen, zoals: Big Data  
in het mkb, regionale innovatiecapaciteit,  
duurzaamheid, merken en winkelstraat. 
Of de MVO-scan van Avans en business-
modellen circulaire economie. Op basis 
van hun leerdoelen en interesses maken 
Anne, Tim en Laura een keuze voor een 
onderzoeksproject.

Anne: “Ik kies voor een project dat zich in  
de beginfase van het onderzoek bevindt.  
Ik wil graag leren hoe ik efficiënt informatie-
bronnen kan vinden en hoe een theoretisch 

kader tot stand komt. Ook wil ik uitzoeken 
of ik na mijn bachelor nog een master wil 
volgen en hoe onderzoek doen me bevalt.”

Tim: “Ik ga meewerken aan een onderzoek 
naar Integrated Reporting. Daarbij wordt 
gewerkt met stakeholders, wat ik niet 
eerder heb gedaan. De ervaring die ik opdoe 
helpt me om straks duurzaam te kunnen 
ondernemen.”

Laura: “Ik wil graag het volledige onder-
zoeksproces meemaken en dit in een real 
life situatie. In mijn opleiding volgde ik 
afzonderlijke vakken gericht op onderzoeks-
vaardigheden, maar het grote geheel van  
een onderzoek zie ik nog niet goed. Ik vind 
dat belangrijk als voorbereiding op mijn 
afstuderen straks, ik kan dan beter  
zelfstandig onderzoek doen.”

Anne komt terecht in een groepje van  
6 studenten uit diverse opleidingen. 
Gedurende het project krijgt de groep 
intensieve begeleiding van een docent die 
beschikt over ruime onderzoekservaring. 
Daarnaast kunnen Anne en haar mede-
studenten steeds een beroep doen op een 
pool van deskundigen met specifieke 
expertise in het doen van onderzoek. 

Verder nemen Anne, Tim en Laura elke 
week deel aan masterclasses. Hiermee 
vergroten ze hun kennis van en inzicht in 
onderzoeksthema`s en -vaardigheden 

sustainable business. Bijvoorbeeld: kritisch 
en creatief denken, het werken met 
bestaande datasets, en bronnenonderzoek. 
Ook maken ze kennis met praktijk- 
voorbeelden van onderzoek binnen  
het bedrijfsleven. 

Elke vrijdagmiddag komen Anne, Tim en 
Laura met alle studenten van de minor 
samen om te delen wat ze geleerd hebben 
en hierop te reflecteren. Aan het einde  
van de minor presenteren de studenten  
hun onderzoeksresultaten aan relevante 
stakeholders tijdens een posterevent.

JE LEERT DAARBIJ: 
•  Specifieke onderzoeksvaardigheden 

en nieuwe onderzoeksmethoden
en -technieken, die aansluiten op je
eigen leer- en ontwikkeldoelen

• Hogere denkvaardigheden, zoals
analytisch en conceptueel denken,
het vermogen om bestaande kennis
te integreren in onderzoek en
kritisch reflecteren

• Projectmanagement, multidisciplinair 
samenwerken, onderzoeksresultaten
vertalen naar toepassingen en
ethisch bewustzijn van de impact
van onderzoek op de omgeving

• Je persoonlijke vaardigheden te
ontwikkelen, bijvoorbeeld het
vermogen om je aan te passen
en zaken te benaderen met een
open mind.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Start September en februari, 30 studiepunten

Locatie Avans Hogeschool Tilburg 

Voertaal Nederlands 

 - Keuze uit verschillende onderzoeksprojecten 
 - Werken in multidisciplinaire groepen
 - Begeleiding door ervaren docent-onderzoekers 
 - Veel zelfstandigheid
 - Deelname aan masterclasses
 - Kleinschalig onderwijs met veel ruimte voor 

feedback

https://punt.avans.nl/2017/01/avansstudenten-onderzoeken-leegstand-brabantse-winkelcentra-ga-voor-pop-up-stores-kunstenaars-en-luxe-modezaken



