
? Redactioneel Met dit eerste nummer van 1994 gaat Pedago-gische Studiën vitaal zijn 71ste jaargang in. Deredactie wenst de lezers een Gelukkig Nieuw-jaar en hoopt op een sterke interactie. Dit is te-vens het 'Leitmotiv' voor dit jaar: de interactiemet de lezer versterken. Ongetwijfeld is u opgevallen dat met ingangvan jaargang 69 Pedagogische Studiën is ver-schenen in een opvallend nieuwe opmaak en ineen omslag met allure. Pedagogische Studiënheeft daarmee willen aangeven op weg te zijnnaar een nieuw redactiebeleid. Dit redactioneelis bedoeld om daarover kort iets te zeggen. Een wetenschappelijk tijdschrift als Peda-gogische Studiën (PS) is bedoeld om een tijds-beeld te geven van de wetenschappelijke ont-wikkelingen in het vakgebied van depedagogiek en de onderwijskunde. Dat kan inveel vormen. PS kent vooral als hoofdvorm hetgrondige wetenschappelijk artikel. Daarnaastde kroniek, discussiebijdragen en boekbespre-kingen. De redactie meent dat

voor een goedeafspiegeling van wat er omgaat in het weten-schapsdomein niet alleen meer variatie nodig isin de presentatievorm; de redactie wil ook na-drukkelijker de discussie bevorderen over be-langrijke actuele thema's en op die wijze eenactief beleid voeren. In de jaargangen 69 en 70heeft de redactie al enkele voorbeelden daarvanlaten zien, bijvoorbeeld rondom het rapport'Ceders in de tuin' en de discussie over de uni-versiteit. Daarnaast moet de lezer ook beter be-diend worden met informatie die voor hem/haar van belang kan zijn. Dat betekent dat delezer ons ook duidelijk maakt wat hij/zij ver-wacht. We roepen bij deze de lezer op ons ken-baar te maken welke thema's en onderwerpengemist worden, of waarop geanticipeerd zoumoeten worden. De redactie zal alle suggestiesserieus afwegen. Het bovenstaande betekent dat PS in 19942 de volgende categorieën onderscheidt waaropFiDAGOGiscHc autcurs en lezers kuimen insteken: 1994 (7;;2? a

Wetenschappelijke artikelen, met daarbin-nen drie typen: - review artikelen (state of the art-artikelen); - researchmemo's (compacte, heldere enzelfstandig leesbare) onderzoeksversla-gen met een nadruk op de presentatie vanuitgevoerd onderzoek (7 pagina's indruk); - themanummers: een serie van 4 of 5 arti-kelen rondom een welgekozen onder-werp. Nieuw is vooral het researchmemo, dat vande schrijver een lucide schrijftrant en eenglasheldere compositie vraagt.b Discussiebijdragen, vooruitlopend op ofreagerend op een actueel onderwerp. Dediscussie wordt gevoed door wetenschappe-lijke inzichten en vindt plaats doordat eendiscussiant wordt gevraagd te reageren. Alslezers aan die discussie willen deelnemendan kan dat uiteraard. De redactie behoudtzich het recht voor het belang, de omvang ende duur van de discussie te beoordelen en tebepalen. c Kroniek, een bekend verschijnsel binnenPS, maar nog te weinig systematisch benut.PS gaat nationale en

internationale relevan-te congressen volgen en daarvan verslagdoen. Ook hier roepen wij de lezer op zijnsuggesties en bijdragen aan ons toe te stu-ren. d Boekbesprekingen-, een kritische boekbe-spreking is een belangrijke dienst die eentijdschrift kan leveren. PS besteedt veel aan-dacht aan recente proefschriften en anderepublikaties. e Sirvice-bijdragen, een nieuwe categorie dievooral bedoeld is om de lezer snel en doel-treffend op de hoogte te stellen van ontwik-kelingen biimen het pedagogisch en onder-wijskundig onderzoek aan imiversiteiten.Correspondenten zullen zorgen voor hetaanleveren van informatie over oraties, pro-moties, congressen en symposia. Het voorliggende nummer en de komende afle-veringen bevatten een groot deel van de voor-gaande ingrediënten. Wij hopen dat deze varia-tie, gepaard met wetenschappelijke kwaliteit,zal leiden tot een intensieve interactie met de



? lezer en auteurs zal stimuleren tot prikkelendeen vernieuwende bijdragen. Instructies voor re-searchmemo's en de overige categorieën zijnverkrijgbaar bij de redactiesecretaris. Voor de redactie, Prof.dr. W.J. Nijhofvoorzitter 3 PEDAGOGISCHSTUDIÈN


