
Selectie van belangrijkste onderzoeks- en ontwikkelprojecten 
 

 

2014 Projectleider onderzoeksproject Hoogbegaafden en Arbeidsmarkt 

(IHBV) 

 

2014 Adviestraject Softwarepakketkeuze Overgang VO-MBO voor OSVO. 

 

2014 Managementrapportages tevredenheidsvragenlijsten primair onderwijs 

voor van Beekveld en Terpstra. 

 

2013 – 2014 Eindrapportage project Begaafheidsprofielscholen VO II 

  

2011 - 2012 Project Doorstroommonitor Onderwijs (PO, VO, MBO, HBO, WO) 

 

2011 - 2012 Project Referentiearchitectuur Onderwijs (ROSA) 

 

2011 - 2012 Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs SION – 

Samenwerkingsverband tussen de zes onderwijsraden (de PO-Raad, 

VO-raad, MBO Raad, AOC Raad, de Vereniging Hogescholen en VSNU), 

hun uitvoerders (Kennisnet, Schoolinfo, saMBO-ICT en SURF) en DUO, 

gesubsidieerd door OCW. 

  

2008 - 2012 Vensters voor Verantwoording; Management- en 

verantwoordingssysteem voor alle scholen in het Voortgezet Onderwijs, 

waarin op basis van uniforme indicatoren en definities het beleid en de 

prestaties van de scholen in beeld worden gebracht. 

 

2007 - 2008 NivOnline; begeleiding van technisch implementatietraject nieuw 

reserverings-systeem en organisatie van bijbehorende training voor 

700 vrijwilligers. 

 

2007 DHL-Security; Ontwikkeling van 5 e-learning modules. 

 

2005 - 2006 Volaan Vooruit! Onderzoeksproject over de integratie van twee 

elektronische leeromgevingen. 

 

2005-2007 Kennisrotonde; Hier werden scholen met vragen op het gebied van ICT 

in het onderwijs gekoppeld aan “experts”. Mijn rol was die  van expert. 

(Kennisnet) 

 

2001 - 2006  Expertise Centrum voor Elektronische Leeromgevingen “EXCELO”. 

 

2004 - 2006 Digitale Leerobjecten in de praktijk. Onderzoeksproject van de Digitale 

Universiteit. 

 

2004 - 2005 Concept-Maps. Onderzoeksproject van de Digitale Universiteit over 

concept mapping in het hoger onderwijs. 

 

2001 - 2005 OASIS project. Europees onderzoeksproject met onder andere als 

doelstelling een CSCL-model te ontwikkelen waarbij ook de school 

wordt geïntegreerd in de samenleving. 

 

2001 - 2004 ITCOLE-project: Europees onderzoeksproject met name gericht op 

onderzoek en ontwikkeling van Computer Supported Collaborative 

Learning. 

 



2003 - 2004 ELO’s in relatie tot onderwijsconcepten. Onderzoeksproject van de 

Digitale Universiteit. 

 

2003 - 2004 SALDO. Onderzoeksproject van de Digitale Universiteit over computer 

ondersteund samenwerkend leren. 

 

2002 - 2004 SEEKS. Europees onderzoeksproject met een onderzoek naar 

‘Information Seeking Behaviour’ van volwassenen. 

 

2002 - 2003 IPETCCO. Europees onderzoeksproject over de vergelijking van ICT 

gebruik in primair onderwijs tussen de vier zuidelijke Europese landen 

en Nederland. 

 

2000 - 2001 CREDIT-project. Europees onderzoeksproject gericht op elektronische 

accreditatie en assessment van kennis. 

 

1998 - 2000 Lilienthal-project. Europees onderzoeks project op het gebied van 

afstandsonderwijs voor pilotentrainingen. Ontwikkeling van een 

TeleTutorTraining.  

 

1996 Afstudeerproject: Onderzoek naar de rol van aandacht en motivatie 

binnen het taakswitching-paradigma 

 

1994 - 1996 Onderzoeksprojecten Alzeheimer Disease; Alzheimer Disease en 

impliciet leren; Visuele aandacht bij Alzheimer Disease; Veroudering en 

cognitieve controle; taakswitching paradigma 

 


