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voor AUTEURS

In de rubriek Onderzocht & ontwikkeld worden studies, (kwalitatief of kwantitatief) onderzoek,
ontworpen modules en ontwikkelde producten die betrekking hebben op vaktherapie onder
de aandacht gebracht van collega-vaktherapeuten. Via de rubriek kunnen vaktherapeuten
hun collega’s laten weten dat ze iets hebben onderzocht, beschreven, ontwikkeld of
uitgedacht om de vaktherapeutische praktijk verder te ontwikkelen, en wat dat is. De
beschrijving kan bijvoorbeeld gaan over een pilotonderzoek in het werkveld, een
verkennende studie uitgevoerd door een student, een bundeling en beschrijving van een
aantal werkvormen, nieuwe modules of producten, of onderzoek in het kader van een
masteropleiding.
Indien het onderzoek betreft, kan zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek aan bod komen
en komt alleen recent uitgevoerd onderzoek waarover (nog) niet is gepubliceerd in
aanmerking. Mits de beoordeling minimaal een rapportcijfer 7 was, kan ook onderzoek van
studenten in deze rubriek worden besproken.
Inhoud
§
Kopje: korte, kernachtige duiding van het onderwerp van het onderzoek/ ontwikkelde.
§
Beschrijving van het onderzoek/ ontwikkelde: Geef een korte beschrijving van wat je hebt
gedaan, waar het over gaat, en wat dat heeft opgeleverd (of naar verwachting nog gaat
opleveren) en hoe geïnteresseerde vaktherapeuten aan meer informatie komen. Deze
beschrijving wordt gestructureerd met de volgende kopjes: Plaats (waar), Onderwerp
(waar gaat het over, doel dat je had, waarom dit onderzoek/ deze ontwikkeling), Aanpak
(de opzet, wat je hebt gedaan, wie deden er mee), Resultaat (wat heeft het opgeleverd,
welk tastbaar product is er tot stand gekomen) en Vervolg (wat gaat er nu verder
gebeuren).
§
Afsluiting: Onder de inhoudelijke beschrijving van het onderzoek, komt cursief de tekst
Meer informatie bij, gevolgd door de naam van de hoofdonderzoeker, begeleider of
contactpersoon van het onderzoek/ ontwikkelde en diens e-mailadres. Hierbij mogen
maximaal 2 namen worden gemeld.
§

Voorbeeld (grijze tekst in te vullen met de eigen gegevens):
Kopje
Werkveld | tekst
Onderwerp | tekst
Aanpak | tekst
Resultaat | tekst
Vervolg | tekst
Meer informatie bij naam via emailadres

Aantal woorden
Maximaal 200 woorden (per onderzoek/ ontwikkelde)
Beeldmateriaal
Geen
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de redactie via tijdschrift@vaktherapie.nl
o.v.v. Onderzocht & ontwikkeld.

