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Dag collega,
In deze 41e LICTO-nieuwsbrief de aankondiging van twee artikelen, beide met een
voorgeschiedenis in de afgelopen lectoraatsperiode. Hopelijk zijn ze voor velen van jullie
bruikbaar bij onderwijs, onderzoek en/of beleidsontwikkeling.

Beleidsinstrumenten voor ICT en onderwijs
In de periode 2009-2011 ben ik regelmatig het land in getrokken voor presentaties over ICT en
onderwijsinnovatie gericht op onderwijsbestuurders en onderwijsmanagers. Die presentaties
zijn geëvolueerd tot een verhaal over beleidsinstrumenten voor ICT en onderwijs. Eerder al
heeft Kennisnet een samenvatting van deze presentatie op zijn website gezet onder de titel Vijf
beleidsinstrumenten bij onderwijsinnovatie : Niets over het hoofd zien. In de afgelopen weken
heb ik van deze presentatie een artikel gemaakt dat is te downloaden op de website van het
lectoraat (http://www.licto.nl/article.php?articleID=38). Aan dit onderwerp gewijd is ook een
blog van mijn hand op de onderwijsinnovatie.blogspot van collega Heino Logtenberg van Saxion
Hogeschool (http://onderwijsinnovatie.blogspot.com/2011/11/beleidsinstrumenten-voor-icten.html). Als je je bezig houdt met het ontwikkelen en implementeren van beleid voor ICT en
onderwijs, of als je leraren opleidt die met ICT in het onderwijs moeten gaan werken, dan kun
je hopelijk je voordeel doen met de beleidsinstrumenten die in het artikel besproken worden.

Opzet en uitvoering van onderzoek
In januari/februari 2008 is de kenniskring van het lectoraat gestart met een groep enthousiaste
en veelbelovende collega’s, maar op onderzoeksgebied was de ervaring nog relatief gering. Om
met elkaar zicht te krijgen op het verschijnsel onderzoek ben ik aan een inleidend
groeidocument over het opzetten en uitvoeren van onderzoek begonnen. Regelmatig kwam dat
document terug in de besprekingen, en nieuwe kenniskringleden konden zich er snel mee
inwerken. In de loop der tijd zijn ook Inge Strijker en Wim Trooster bijdragen aan dit document
gaan leveren. Het is uitgegroeid tot een artikel over “wat beginnende onderzoekers van
onderzoek moeten weten voordat zij gaan nadenken over hun onderzoek” . Het artikel biedt
een overzicht van verschillende soorten onderzoek en gaat in op de vraag wat precies het
verschil is tussen praktijkgericht onderzoek en andere vormen van onderzoek. Verder biedt het
artikel inzicht in de fasen die een onderzoek in het algemeen doorloopt, en licht het zaken toe
zoals kwalitatief en kwantitatief onderzoek, betrouwbaarheid en validiteit, datatypen en
dataverwerking. Het sluit af met een opzet voor de inhoud van het onderzoeksrapport. Het
artikel is mogelijk interessant voor startende onderzoekers en voor docenten die
onderzoeksvaardigheden aan studenten doceren. Het is te downloaden op de website van het
lectoraat (http://www.licto.nl/article.php?articleID=39).
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