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Onderzoek van Onderwijs is gericht op doceren 
en studeren in het hoger onderwijs, WO en HBO 
en bevat berichten en artikelen over onderwijs-
research en -vernieuwing in het hoger onderwijs. 
Het blad stelt zich tot doel te bevorderen dat 
resultaten, producten, systemen en strategieën 
van onderzoek, onderwijsvernieuwingsprojecten, 
onderwijsbeleid en onderwijsinnovatie alsmede 
voorbeelden van onderwijsontwikkeling onder 
de aandacht komen en/of worden gebruikt in de 
praktijk van het HBO en WO. 
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