
 

 

 

PAO journaal en velddagboek 

 
Het PAO journaal en het PAO velddagboek zijn twee vormen om het 

verloop van het PAO vast te leggen. Dit gebeurt bij voorkeur digitaal, door 
middel van een groeps whatapp, een groeps one drive bestand of 

Faceboekpagina.  

 
 

PAO journaal 
Het PAO journaal is bedoeld voor zowel de onderzoekers als de  

deelnemende onderzoekssubjecten.  
Allerlei materiaal kan in het PAO journaal worden opgenomen: verslagen 

van gesprekken, samenvattingen van interviews, bijeenkomsten met 
opdrachtgever, nieuwsbrieven enzovoort. 

Het journaal is openbaar en allen bij het PAO project hebben toegang tot 

het journaal. Iedereen is vrij daaraan zijn bijdrage te leveren, en wordt 
uitgenodigd om de bijdragen van anderen te lezen en hierop te reageren.  

 
Het PAO journaal heeft meerdere functies: 

 
 Communicatieve functie 

Deelnemers en onderzoekers kunnen boodschappen aan elkaar over 
brengen, zien (video en foto’s), horen (audio-opnamen) en erop 

reageren. 
 

 Monitoringsfunctie 
Via de bijdragen van de deelnemers kan het verloop van het PAO 

worden gevolgd 
 

 Evaluatiefunctie 

In de bijdragen in het PAO journaal komen problemen, hoogtepunten 
en dieptepunten aan de orde. Het is een uitstekende hulpmiddel voor 

regelmatige evaluaties 
 

De vorm van PAO journaal kan heel vrij, maar ook enigszins 
gestructureerd zijn. Er kan bijvoorbeeld qua structuur gevraagd worden 

om in de bijdragen een  onderscheid te maken in: wat er gebeurde en hoe 
dat persoonlijk wordt gezien of gewaardeerd. 

 
 



Velddagboek 
De functie van het velddagboek is het persoonlijk volgen van het gehele 

onderzoekstraject. In die zin verschilt het velddagboek van het 
gestructureerde dagboek, elders op de website. Dit gestructureerde 

dagboek heeft vooral een functie in de aanloopfase en oriëntatiefase van 
het PAO. 

Een velddagboek wordt in de dagelijkse onderzoekspraktijk (=het veld) 
door de individuele deelnemer en/of onderzoeker bijgehouden. Het 

dagboek draagt een privé-karakter.  
 

In het dagboek kan alles worden vastgelegd worden wat de schrijver van 

het dagboek ervaart en beweegt: waarnemingen, gevoelens, 
interpretaties, reflecties, vermoedens enzovoort. Regelmatig een dagboek 

bijhouden kan een  belangrijke functie hebben voor de ontwikkeling van 
het persoonlijke reflectieproces. 

 
Het maken van dagboekaantekeningen kan  volledig vrij of enigszins 

gestructureerd geschieden (bijvoorbeeld onderscheid tussen gebeurtenis 
en gedachten & gevoelens daarover). 

 
Een velddagboek is tenzij van te voren anders afgesproken, in principe 

voor privé-gebruik. Het is aan de dagboek schrijver zelf om te beslissen 
om gedeeltes daaruit openbaar te maken (bijvoorbeeld voor een reflectie- 

of evaluatiebijeenkomst).  


