Handleiding onderzoekers van studiedata
Wat is de handleiding onderzoekers van studiedata?
De zone Studiedata publiceert een format voor een handleiding voor onderzoekers. Je kunt dit
format invullen voor jouw onderwijsinstelling aan de hand van de data die bij je instelling
beschikbaar is. Daarbij vermeld je niet alleen welke data er is, maar ook welke kenmerken deze
heeft en hoe je hiernaar kunt verwijzen in je citatie. Als je de handleiding hebt ingevuld, vormt dit
het codeboek van jouw onderwijsinstelling. Door dit beschikbaar te stellen aan onderzoekers maak
je het hen gemakkelijk om de beschikbare data te gebruiken in hun onderzoek.
Welk probleem lost het op?
Elke onderwijsinstelling beschikt over studiedata. Alleen is het voor de onderzoeker lang niet altijd
duidelijk welke studiedata er beschikbaar is en wat de kenmerken van deze data zijn. Wanneer het
voor onderzoekers niet duidelijk is welke data er beschikbaar is en hoe die data is ontstaan, zullen
onderzoekers minder geneigd zijn die data te onderzoeken. Ook bij het schrijven van een artikel kan
te weinig informatie van invloed zijn op een goede verantwoording in bijvoorbeeld een methodesectie.
Wat kan ik met de handleiding onderzoekers?
Eerst vul je de handleiding in met gegevens over de studiedata waar je onderwijsinstelling over
beschikt. Daarna kunnen onderzoekers het codeboek raadplegen als zij studiedata willen gebruiken.
In het codeboek vinden onderzoekers onder andere de databronnen, informatie over de
samenstelling van de dataset, informatie over de bestandsformaten en richtlijnen voor de citatie
van de dataset. Ten slotte vindt de onderzoeker in het codeboek een opsomming van alle
categorieën data die beschikbaar zijn. Per categorie licht het codeboek toe wat de specificaties van
die data zijn.
Wat zijn de reacties?

Waar kan ik meer
informatie vinden?

versnellingsplan.nl
Voor de download van de
handleiding en een filmpje
met extra toelichting.

“Data verzamel je niet alleen voor managementinformatie, maar stel die data ook beschikbaar aan
andere groepen in je organisatie, zoals onderzoekers. Het grote probleem tot nu toe is de vraag ‘Wat
heb ik nodig uit die hele grote dataset?’ Dit is een complex proces waarvoor een handleiding nodig
is.”
Roland Ettema, informatie- en kwaliteitsmanager bij de Open Universiteit.

