Uitslag lezersonderzoek OenG
Uit het onlangs gehouden lezersonderzoek van Onderwijs en Gezondheidszorg blijkt dat de lezers tevreden zijn met de
koers en het tijdschrift beoordelen met het rapportcijfer 7,4.
OenG verschijnt sinds 2015 in een nieuw
jasje: met nieuwe rubrieken, meer
interactie met de lezers en een geheel
vernieuwde vormgeving. Om te toetsen
wat de lezers hiervan vinden, heeft de
redactie een lezersonderzoek gehouden;
‘een leven lang leren’ geldt niet alleen
voor verpleegkundigen en hun opleiders,
maar ook voor redacties. We geven hier
de belangrijkste uitkomsten weer.
Het lezersonderzoek werd ingevuld door
33 respondenten. Een derde van hen
leest doorgaans een paar artikelen die
hen direct aanspreken; een kwart van de
lezers leest het blad van A tot Z; eveneens
een kwart leest meer dan de helft; en 15
procent scant de koppen en korte berichten. De belangrijkste redenen om OenG
te lezen zijn: ‘op de hoogte blijven van
nieuws en ontwikkelingen over de opleiding van verpleegkundigen en andere
medewerkers in de zorg’ (84 procent);
‘ideeën en inspiratie opdoen voor mijn
eigen werk’ (69 procent); en ‘op de hoogte
blijven van wat er leeft onder vakgenoten’

(47 procent).
Verder vroegen we in welke mate de
verschillende rubrieken worden gelezen.
Hierbij waren de verschillen klein. Relatief hoog scoorden de nieuwsrubriek en
de leerpraktijk (beide 89 procent ‘altijd’
of ‘meestal’); 5 vragen (87 procent ‘altijd’
of ‘meestal’); en de onderzoeksamenvattingen (85 procent ‘altijd’ of ‘meestal’).
Relatief iets lager werd De Ontmoeting
gelezen: (65 procent ‘altijd’ of ‘meestal’);
De diepgang van OenG vond 61 procent
(zeer) goed; en 36 procent voldoende.
De onderwerpkeuze vond 58 procent
(zeer) goed; en 39 procent voldoende. De
vormgeving en fotografie en illustraties
scoorden beide circa 58 procent (zeer)
goed en 33 procent voldoende. Iets lager
scoorde de ‘Relevantie voor de dagelijkse
praktijk’: 46 procent (zeer) goed; 43 procent voldoende; 7 procent zwak.

een combinatie. In lijn met de voorkeur
voor papier wordt de website van OenG
nog weinig bezocht: 58 procent komt er
zelden en 19 procent maandelijks. Bijna
een kwart (23 procent) heeft de site nog
nooit bezocht. De lezers die de site wel
bezoeken, zijn in het algemeen vrij positief over de overzichtelijkheid (39 procent
zegt ‘goed’ en 33 procent ‘voldoende’)
en de manier waarop men de artikelen
digitaal kan lezen (39 procent zegt ‘goed’
en 28 procent ‘voldoende’).
Tot slot is 79 procent van de respondenten vrouw. Gemiddeld is de OenG-lezer
wat ouder: 18 procent zit in de leeftijdscategorie 35 – 45 jaar; 36 procent is tussen
de 45 en 55 jaar; 43 procent is tussen de
55 en 65 jaar; en 3 procent is ouder dan
65 jaar. Verder is 32 procent praktijkopleider of praktijkbegeleider; 29 procent
docent mbo; 11 procent docent hbo; en 11
procent manager/beleidsadviseur.
Op basis van de uitslag van het lezersonderzoek kijkt de redactie of de koers op
punten kan worden aangescherpt.

Papier of online
Van de respondenten leest 63 procent
OenG bij voorkeur op papier; 7 procent
kiest voor online en 30 procent prefereert
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Hoogleraar Petrie Roodbol

Margriet Snellen, ActiZ

‘Het zijn geen beroepsmaar functietitels’

‘Straks voldoende
wijkverpleegkundigen?
Dan nu met stages
aan de gang!’
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Hoogleraar Verpleegkunde
Anne Marie Rafferty:

‘Verpleegkundigen moeten
kenniswerkers worden’

Opleidingsmanag
Marlou de Kuiperer en -adviseur
en teamleider
Joke Box-van Vlie
t

5 vragen:
Josine Warnier over
blended learning
met serious gaming
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OPINIE

Opleidingsadvise
ur
Holthuis en per Dianne Reinderssoneel
Ingeborg Groen sadviseur
dijk

willen alle
verpleegkun
digen
upgraden

SIGNALERING: Effectiviteit van e-learning onderzocht
POP-UP-BIJEENKOMST: Verkenning minor Verpleegkundig Leiderschap
BEST PRACTICE: Hackathon laat studenten hun persoonlijke drijfveren ervaren

onderzoeken
verbetering
van zorg

5 vragen:
Anke Persoon
over de
Kennismonitor
Dementie

SIGNALERING: Mogen mantelzorgers meebeslissen in de zorg?
BEST PRACTICE: Saxion, integratie zelfmanagement in onderwijs en toetsing
LEERPRAKTIJK: Innovatieve e-learning voor ggz in mbo- en hbo-opleidingen

Speciale
editie:
Ouderenzorg

Docent (post-)
hbo-v Vera Hab
es
en docent verplee
gkunde en
onderwijsontwikk
elaar Alice Bak
ker

ontwikkelden
samen
‘Serious soap
s’ over de
ouderenzorg

BEST PRACTICE: Uitgedaagd in de ouderenzorg! Professionalisering van stagebegeleiding
COLUMN: Aart Pool - Stop de ouderenzorg
ONDERZOEK ACTUEEL: Beeldvorming van hbo-v-studenten over wijkverpleegkunde en ouderenzorg
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