GROEPSDISCUSSIES

Groepsdiscussies - focusgroepen
ONDERWIJSONDERZOEK & ADVIES

Basisonderwijs/Voortgezet onderwijs
Als uw onderzoeksvraag zich daartoe leent, verrichten we graag groepsdiscussies (ook wel
focusgroepen genoemd) voor uw organisatie. Groepsdiscussies voeren we met name uit:
- voor het testen van een educatief concept (uiteenlopend van een globaal idee tot een
uitgewerkt concept met proefmateriaal);
- voor de evaluatie van een educatief product of educatieve dienst;
- voor verdieping van de resultaten van een eerder uitgevoerd kwantitatief onderzoek.
De groepsdiscussies vinden veelal bij ons in Utrecht in een speciale
ruimte plaats. Wij stellen u in staat om de groepsdiscussies via
beeldschermen ‘live’ te volgen.
We kunnen ook voor uw organisatie groepsdiscussies
organiseren met onder meer:
- schooldirecteuren;
- bovenschools directeuren;
- intern begeleiders/zorgcoördinatoren;
- leerkrachten in de onder-, midden- en bovenbouw;
- taalcoördinatoren;
- rekencoördinatoren;
- ICT-coördinatoren;
- cultuurcoördinatoren.
- docenten van alle vakken.

DUO Onderwijsonderzoek & Advies
Postbus 681
3500 AR Utrecht
030 263 1080 (t)
info@onderwijsonderzoek.com
www.onderwijsonderzoek.com

ONDERZOEKSDOELSTELLINGEN - CHECKLIST
– LEIDRAAD VOOR DE GROEPSDISCUSSIE
Wij overleggen met u over de doelstellingen van de
groepsdiscussies. Wat wilt u allemaal te weten komen? Welke
onderwerpen dienen de revue te passeren? En aan welke door
u te nemen besluiten draagt de informatie bij die wij met de
groepsdiscussies voor u vergaren?
Naar aanleiding van het overleg met u stellen wij een ‘checklist’
op: een lijst met onderwerpen die tijdens de discussies aan de
orde dienen te komen. Een ervaren gespreksleider van DUO
Onderwijsonderzoek leidt de groepsdiscussies vervolgens aan
de hand van deze checklist.

WERVING VAN DEELNEMERS – SAMENSTELLING VAN DE GROEPEN
Wij werven de deelnemers voor de groepsdiscussies. Met
behulp van onze onderwijsdatabase – die de namen bevat
van tal van functionarissen in het basisonderwijs, voortgezet
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs – benaderen
we de gewenste personen: directeuren, intern begeleiders,
leerkrachten, cultuurcoördinatoren enzovoort. Het is uiteraard
ook mogelijk om uw klanten/relatiebestand te gebruiken voor
de werving van deelnemers aan de groepsdiscussies.

DE LOCATIE
Op onze met zowel auto als openbaar vervoer goed
bereikbare locatie in Utrecht hebben wij een professionele
groepsdiscussieruimte. Tevens hebben we een aparte
‘meekijkruimte’ waarin wij met u op beeldschermen de
discussie kunnen volgen.
Vanzelfsprekend is het ook mogelijk op een door u gewenste
locatie de groepsdiscussie te houden. Wij zorgen voor een
professionele catering.

DE KOSTEN
Afhankelijk van de inrichting van het onderzoek bedragen
de kosten voor het organiseren en uitvoeren van
groepsdiscussies tussen de circa € 3.500,- (excl. 21% BTW) voor
één groepsdiscussie en € 5.750,- (excl. 21% BTW) voor twee
groepsdiscussies.
Genoemde kosten zijn ‘all-in’: van de voorbespreking met u,
het opstellen van de checklist, het werven van de deelnemers,
het houden van de groepsdiscussies tot en met de rapportage.
We stellen uiteraard een gespecificeerde begroting voor u op.
We overleggen ook met u of een incentive (bijvoorbeeld een
cadeaubon) gewenst is.

Wij overleggen met u wat de ideale samenstelling van de
groepen is: naar methode, naar schoolgrootte, naar leeftijd,
naar denominatie (openbaar, katholiek, protestants-christelijk),
naar regio enzovoort.

Zie voor meer informatie:

www.onderwijsonderzoek.com

Tel: 030 - 263 10 80

DE RAPPORTAGE

INTERESSE?

De rapportage van het onderzoek bestaat uit:
- de onderzoeksverantwoording;
- het (uitgebreide) verslag van de groepsdiscussies;
- de conclusies en concrete aanbevelingen.

Heeft u interesse in groepsdiscussies met functionarissen in
het basisonderwijs? Of heeft u vragen over de mogelijkheden
van het inzetten van groepsdiscussies voor uw organisatie?
U kunt dan:
• een e-mail sturen naar info@onderwijsonderzoek.com;
• telefonisch contact opnemen (030 – 2631080) en vragen
naar Liesbeth van der Woud of Vincent van Grinsven.

Onze werkwijze bij het opstellen van de rapportage is als
volgt:
- wij stellen de conceptrapportage op;
- wij bespreken de conceptrapportage met u (aanvullende
wensen komen aan de orde, de conceptconclusies en –
aanbevelingen worden besproken);
- n.a.v. de bespreking stellen wij de definitieve rapportage
op.

Zie voor meer informatie:

www.onderwijsonderzoek.com

Tel: 030 - 263 10 80

