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The various arts therapies bachelor programmes in the Netherlands are constantly adjusting 
and developing courses to improve the quality of their education. They do this individually, 
separate from each other. Recently, lectures from five arts therapies programmes, already 
collaborating within KenVaK (a joint centre for arts therapies research), arrived at a 
memorable idea to break through this culture, to join forces instead of individually developing 
education. They decided to work together on education that enhances the ability of students 
to research (i.e., developing a curious and critical attitude, the ability to handle an evidence-
based approach and to conduct practice-based research). This resulted in the initiation of 
the project MOOV-on, a project financially supported by the Dutch Ministry of Education, 
Culture and Science.  

MOOV-on has three aims: to develop a shared vision regarding education that improves the 
research abilities of students; to exchange educational materials via an open and online 
platform; and to further develop these materials in co-operation. This will result in 'state of 
the art' learning materials in an online research community that will increase the quality of 
the bachelor programmes. In the long term, students can also join this community and 
specific components may be made available to therapists from the professional arts 
therapies field to benefit from it. 

In this presentation, we would like to take you along the road towards this new communal 
narrative in arts therapies education and to discuss the choices we have made. 

Het beëindigen van het tijdperk van de solitaire docent.  Op weg naar een nieuw 
gemeenschappelijk narratief in het Nederlandse Vaktherapie-onderwijs om het 
onderzoekend vermogen van de studenten te vergroten. 
 
De verschillende Nederlandse bacheloropleidingen Vaktherapie zijn voortdurend bezig met 
het aanpassen en ontwikkelen van cursussen om de kwaliteit van hun opleidingen te 
verbeteren. Ze doen dit individueel; gescheiden van elkaar. Onlangs kwamen docenten van 
vijf verschillende Vaktherapie opleidingen, die al samenwerkten binnen KenVaK (een 
samenwerkingsverband voor onderzoek naar de vaktherapieën), op het gedenkwaardige 
idee om deze cultuur te doorbreken. En in plaats van afzonderlijk van elkaar onderwijs te 
ontwikkelen, juist de krachten te bundelen. Ze besloten om samen te werken aan het 
onderwijs dat het onderzoekend vermogen van de student vergroot. Onder onderzoekend 
vermogen wordt verstaan: het hebben van een onderzoekende en kritische houding, het 
vermogen om evidence-based te kunnen werken en praktijkgericht onderzoek te kunnen 
doen. 
Dit resulteerde in de start van het project “MOOV-on” (Materiaal Openstellen 
Onderzoekonderwijs Vaktherapie Online); een project dat financieel wordt ondersteund door 
het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. Het doel van MOOV-on is om een 
gedeelde visie op onderwijs te ontwikkelen die het onderzoekend vermogen van studenten 
vergroot, om educatief materiaal uit te wisselen en om dit materiaal in samenwerking verder 
te ontwikkelen. Dit resulteert uiteindelijk in 'state of the art' leermateriaal voor en door 
docenten binnen een online onderzoeksgemeenschap, waardoor de kwaliteit van de 
programma's wordt verhoogd. Op de lange termijn kunnen studenten ook lid worden van 



deze gemeenschap en kunnen onderdelen beschikbaar worden gesteld voor 
Vaktherapeuten uit het werkveld om hiervan te profiteren. 
In deze presentatie nemen we je graag mee op weg naar dit nieuwe gemeenschappelijke 
narratief in het Vaktherapie-onderwijs en gaan we graag in gesprek over de verschillende 
keuzes die we hebben gemaakt. 
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