Curriculum vitae Dr. Peter R. den Boer
Opleiding en werkervaring
Peter den Boer studeerde in 1980 af als onderwijspyscholoog aan de Rijks
Universiteit Groningen. In 1995 promoveerde hij in de Psychologische,
Pedagogische en Sociologische Wetenschappen op een onderzoek naar de effecten
van scholing voor laag opgeleide volwassenen.
Arbeidsloopbaan:
 Van 1980 tot 1982 werkzaam als psycholoog/leerlingbegeleider in het
speciaal onderwijs in Oost Groningen (in deeltijd: 0,4).
 Van 1982 tot 2001 onderwijsonderzoeker bij het Rion, later Gion, het
onderzoeksinstituut van de vakgroep onderwijskunde van de Rijks
Universiteit Groningen (in deeltijd: (0,63).
 Van 2001 tot 2006 senior onderzoeker verbonden aan Stoas Onderzoek
BV, later Stoas Onderwijs BV, onderdeel van Stoas Holding, later Stoas
Learning in Wageningen (in voltijd).
 Van 2006 tot 2010 senior onderzoeker bij IVA beleidsonderzoek en advies, afdeling Onderwijs, Werken en Leren (in voltijd, vanaf oktober
2008 in deeltijd: 0,6)
 Van oktober 2008 tot september 2010 en vanaf 1 december 2010 tot heden
lector keuzeprocessen ROC West Brabant (in deeltijd, 0,4)
 Vanaf april 2010 in deeltijd (0,6) werkzaam als freelance
onderzoeker/adviseur onder de naam Onderzoeksbureau Onderzoekend
Leren (KvK 30284106);
Opdrachtgevers zijn Centrum Nascholing Amsterdam, IVA
beleidsonderszoek en advies, Ruud de Moor Centrum (Open Universiteit),
MBO Diensten, AOC Raad, Ministerie van ELI, diverse
onderwijsinstellingen (meest VO en MBO) en regionale
samenwerkingsverbanden van onderwijsinstellingen.
Centrale thema’s in zijn werk zijn
1. Onderzoek en ondersteuning bij ontwikkeling van de verbinding van
onderwijs en arbeid, leren en werken met als hoofdthema
loopbaanoriëntatie, keuzeprocessen en de ontwikkeling van een
arbeidsidentiteit bij jongeren
2. Onderzoek naar de flexibilisering van onderwijs en (geleide) zelfsturing
van studenten, een leven lang leren en het rendement van leren
3. Onderzoek naar en uitvoering en ontwikkeling van praktijkgerichte
onderzoeksmethodiek en methodiek van onderzoek in de praktijk, ter
ondersteuning van leerprocessen in bedrijven en instellingen, het leren van
teams, leren in organisaties en de professionalisering van docenten en
onderwijsorganisaties
Voor meer informatie zie www.onderzoekend-leren.nl

