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Uitnodiging voor het derde OnderzoeksCafé 
ActieonderzoekAnders  

Dinsdag 8 oktober 2013, 13:30-16:30 

 

Na twee goed bezochte OnderzoeksCafé’s in januari en april organiseren wij op dinsdag 8 oktober 

2013 het derde Café. 

Hierbij komt het volgende aan bod: 

Het systematisch verzamelen van informatie – met inachtneming van bepaalde methodologische 

regels – vindt tijdens een actieonderzoek niet eenmalig plaats, maar in verschillende fasen van het 

proces. Aanvullend is het vaak nodig om naar creatieve en uiteenlopende manieren van 

dataverzameling te zoeken. 

Daarom schenken we in dit derde Onderzoekscafé uitgebreid aandacht aan het gebruik van visuele 

technieken die: 

(a) aanvullend zijn aan verbale technieken (zoals gebruikelijke vragenlijst of interview), 

(b) in het huidige digitale tijdperk goed toepasbaar zijn in de dagelijkse hectiek, en 

(c) uitermate geschikt zijn als rijke bron – voor het uitlokken – van relevante informatie (die anders 

mogelijkerwijs niet verkregen zou zijn). 

Interessant voor je eigen actieonderzoek of als input en inspiratie voor de collega’s of studenten die je 

begeleidt in het kader van actieonderzoek. Motto van dit Café is: “Loskomen van het regelgeleide en 

op naar het principe geleide!”. 

Hoe?   

Uitgangspunt vormt wederom uw concrete vragen. 

Aan de hand van uw cases bespreken we: 

(a) hoe data verzameld kunnen worden in verschillende fasen van actieonderzoek, 

(b) hoe je daar uiteenlopende visuele middelen bij kunt gebruiken, en 

(c) op welke manier die gecombineerd kunnen worden met andere technieken (bijvoorbeeld 

focusgroepen). 

  

U werkt met uw eigen visuele middelen, die iets laten zien van: 

(a) onderwijs- of begeleidingssituaties, of 

(b) het leerkracht – of begeleider-zijn, of 

(c) de leerling of student als (mede)onderzoeker. 

U kunt facultatief visuele middelen meenemen naar de bijeenkomst, die interessante aspecten van uw 

praktijk belichten. 
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Voor wie?  

Docenten/actieonderzoekers uit PO, VO, HBO, WO en academische scholen, begeleiders van 

actieonderzoek, leidinggevenden en coördinatoren.  

Door wie? 

Drs. Renny Beers, Prof. dr. Petra Ponte en Gijs Verbeek MSc, partners in ActieonderzoekAnders 

Opbrengst 

Veel praktische informatie, suggesties en nieuwe ideeën, maar ook nieuwe vragen met betrekking tot 

de plaats en functie van creatieve (visuele) dataverzamelingstechnieken in actieonderzoek. Verder 

krijgt u een idee van waarom, hoe en wanneer deze dataverzamelingstechnieken ingezet kunnen 

worden, achterliggende principes, aandachtspunten bij het gebruik en hoe deze technieken in 

focusgroepen te gebruiken. 

Waar? 

Utrecht. 

Bijzonderheden 

Het boek Onderwijs en onderzoek van eigen makelij. Onderzoek door en met leraren (Petra Ponte, 

2012, uitgegeven bij Boom|Lemma) kunt u tijdens het Café tegen een gereduceerde prijs (-20%) 

aanschaffen. 

Aanmelding & kosten 

Mail uw naam, adres, telefoonnummer, organisatie en functie naar post@actieonderzoekanders.com. 

De kosten voor deelname bedragen € 95,-. Na aanmelding ontvangt u een factuur en verdere 

informatie over de betaling. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

Professionaliseringstraject 'Begeleiding van actieonderzoek in opleiding of school'. 

ActieonderzoekAnders start op donderdag 7 november 2013 met een professionaliseringstraject in 

het kader van het begeleiden van actieonderzoek op basis van Onderwijs en onderzoek van eigen 

makelij. Onderzoek door en met leraren (Ponte, 2012). Dit traject is bestemd voor docenten, 

(leraren)opleiders en begeleiders van actieonderzoek (in het HBO of bijvoorbeeld academische 

school). Het traject bestaat uit 6 bijeenkomsten à 3 contacturen, waarin de verschillende aspecten van 

actieonderzoek en de begeleiding daarvan aan de orde komen. Kijk hier voor meer informatie over het 

programma, de inhoud en kosten. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
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Tot slot, wist u dat… 

 op onze website veel interessante achtergrondinformatie te vinden is over actieonderzoek? 

 wij ook online advisering verzorgen? 

 wij begeleiding kunnen bieden bij invoering van actieonderzoek in het curriculum? 

 bijvoorbeeld de beoordeling, evaluatie of het schrijven van een subsidieaanvraag ook tot onze 

mogelijkheden behoren? Meer informatie. 

 u hier meer kunt lezen over de eerdere OnderzoeksCafé`s. 

We kijken er naar uit u te mogen verwelkomen op dinsdag 8 oktober bij het OnderzoeksCafé of op 

donderdag 7 november bij de start van het professionaliseringstraject. 

 

Met vriendelijke groet, namens ActieonderzoekAnders, Gijs Verbeek 

http://www.actieonderzoekanders.com/
mailto:post@actieonderzoekanders.com
http://www.actieonderzoekanders.com/#!informatie/cqh1
http://www.actieonderzoek.com/
http://www.actieonderzoekanders.com/#!impressie/c8bl

