KENNISWERKPLAATS SOCIALE INCLUSIE VAN MENSEN MET EEN
VERSTANDELIJKE BEPERKING EN GELOOFSGEMEENSCHAPPEN
START: 1-1-2022

EINDE: 1-1-2025
Wat is een Kenniswerkplaats?

Onderzoeksplaats

•
De Onderzoeksplaats Sociale
Inclusie en Levensbeschouwing van
Mensen met een Verstandelijke
Beperking onderzoekt de bijdrage
van geloofsgemeenschappen aan
sociale inclusie van mensen met een
verstandelijke beperking. De
onderzoeksplaats maakt onderdeel
uit van de Bijzondere Leerstoel
Diaconaat.

•

•

Onderzoeker dr. André Mulder

•
Binnen deze Onderzoeksplaats
wordt gestart met een
Kenniswerkplaats per 1 januari
2022.
•
•

In de kenniswerkplaats wordt kennis
ontwikkeld en gedeeld over sociale
inclusie van mensen met een
verstandelijke beperking en de rol die
geloofsgemeenschappen binnen
christendom en islam daarin spelen.
Studenten, begeleidende docenten,
professionals en onderzoekers werken
samen aan allerlei deelvragen rond dit
thema, wisselen opbrengsten en
literatuur uit, geven elkaar feedback en
inspireren elkaar.
In de kenniswerkplaats kun je begeleid
worden bij je bachelor - of masteronderzoek of onderzoeksstage door een
ervaren onderzoeker en krijg je coaching
en tips bij het ontwikkelen van je
vraagstelling en je keuze en uitvoering
van onderzoeksmethodologie.
In de kenniswerkplaats zijn
onderzoeksvragen beschikbaar, maar kun
je ook je eigen onderzoeksvraag
inbrengen. Vragen kunnen op
theorievernieuwing gericht zijn, maar ook
op praktijkvernieuwing bijvoorbeeld door
actie-onderzoek.
In de kenniswerkplaats kun je ook met
zijn tweeën of in groepen werken.
Er wordt aangesloten bij de eisen die de
opleiding aan je onderzoek stelt.

Het onderzoek van de Kenniswerkplaats is erop gericht bij te dragen aan de inclusie van
mensen met een verstandelijke beperking waarbij geloofsgemeenschappen op een of
andere manier een rol spelen. Binnen dat kader kan elke onderzoeksvraag een plek krijgen.
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Voorbeelden van onderzoeksonderwerpen
•

Persoonlijke opvattingen over beperkingen: hoe verhoudt zich het geloof van mensen tot hun
kijken naar mensen met een beperking?

•

Bijbellezen met Beperkingen: het in beeld brengen van ervaringen van mensen met een
verstandelijke beperking: hoe beleven zij Bijbelverhalen?

•

Ontwerponderzoek bij een lokale geloofsgemeenschap, bijvoorbeeld een stageplaats: welk op
inclusiegericht initiatief kan worden ontwikkeld bij kerk en/of moskee? Bijv. hoe maak je het
onderwerp bespreekbaar?

•

Geestelijke verzorging in transitie: welke visie op geestelijke verzorging past bij een in
levensbeschouwelijk opzicht veranderende doelgroep? Hoe integreer je geestelijke verzorging in
zorgvisie en beleid van de instelling?

•

Welke werkvormen van geestelijke verzorging passen bij jongeren met een licht verstandelijke
beperking? Welke behoeften hebben zij aan begeleiding? Hoe vergroot je hun netwerken?

•

Theologische perspectieven op mensen met beperkingen en de daarbij horende vragen over
God/Allah, verantwoordelijkheid, inclusieve geloofsgemeenschap, zorg en menszijn.

•

Follow up onderzoek naar good practices: wat is de praktijk nu van kerken die vroeger inclusief
waren ten aanzien van de doelgroep?

•

Analyse good practices: wat zijn kenmerken van inclusieve geloofsgemeenschappen?

•

…… (zelf gekozen onderzoeksonderwerpen, passend bij de interesse van de student, bij de
vragen van de stageplaats et cetera).

Meedoen?
Met de Kenniswerkplaats hoop ik een bloeiende inspirerende onderzoekscommunity te
ontwikkelen. De eerste studenten hebben zich al gemeld!
Ben je ook geïnteresseerd: neem contact op met André Mulder, a2.mulder@pthu.nl;
0619074096.
We maken dan zo snel mogelijk een afspraak.
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