Martijn P.M. de Goede

Studie en promotie
Martijn de Goede (1947) studeerde van 1967 tot 1973 andragologie aan de Universiteit van
Amsterdam en promoveerde in 1988 in Utrecht op het proefschrift “Beleving van niet-werken: een
onderzoek onder werklozen, arbeidsongeschikten en hun partner”.
Huidige werkzaamheden
Hij is als hoofddocent verbonden aan de Vakgroep Methodenleer en Statistiek van de faculteit Sociale
Wetenschappen (Utrecht) en doceert al ruim vijf en dertig jaar methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Hij doet onderzoek bij de onderzoeksgroep Adolescentie bij de
Vakgroep Pedagogiek. Hij deed vooral onderzoek naar de school-, werk- en relatieloopbaan van
jongvolwassenen en naar methodologische ‘kwaliteitskenmerken’ van (persoonlijkheids)vragenlijsten.
Hij is nog lid van de onderzoeksgroep adolescentie.
Hoewel zijn onderwijs en onderzoek meer een algemeen sociaal wetenschappelijk karakter hebben, is
in zijn publicaties de verbinding met andragologie en andragologische vraagstukken duidelijk
aanwijsbaar; bijvoorbeeld in publicaties over volwassen educatie, hulpverlening, praktijkgericht c.q.
veranderingsgericht onderzoek.
Loopbaan
In de loop der jaren heeft hij in talrijke publicaties verslag gedaan van onderzoek op het gebied van de
(volwassen)educatie, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en gevolgen van scheiding voor kinderen
en adolescenten. Hij schreef diverse (leer)boeken over methoden en technieken en statistiek. Samen
met Ben Baarda schreef hij de Basisboekenserie over onderzoek van Wolters-Noordhoff. Hij is een
bevlogen voorvechter van de combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek.
Basisboek Methoden enTechnieken.
In 1990 schreef hij samen met Ben Baarda: Basisboek Methoden en Technieken. Handleiding voor
het opzetten en uitvoeren van kwantitatief onderzoek. De vierde druk verscheen bij Wolters-Noordhoff
in 2006. Dit boek is het standaardwerk in onderzoeksmethodologie. Het geeft praktische aanwijzingen
voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek en de rapportage. Een schematisch overzicht van de
onderzoeksfasen vormt het uitgangspunt. Elk hoofdstuk behandelt telkens één fase van het schema.
Het laatste hoofdstuk gaat over rapportage en aanbevelingen.
Om onderzoek vanuit verschillende beroepscontexten te beschrijven lopen vier casussen als een rode
draad door de hoofdstukken heen. Casus 1 betreft een consumentenonderzoek van een
computerbedrijf. Casus 2 is een onderzoek naar het verkeersgedrag op rotondes, in samenhang met
de inrichting van de rotonde. Casus 3 gaat over de relatie tussen de ervaren werkdruk en werkstress.
In casus 4 wordt nagegaan in hoeverre begeleiding van depressieve patiënten via e-mail tot
vergelijkbare resultaten leidt als de ‘traditionele’ methode van persoonlijke gesprekken.

Publicaties
Martijn de Goede schreef o.a..:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Op weg naar de Avond-Universiteit van Nederland, i.s.m. Rene Hoksbergen (1976).RUU.
Onderwijs aan volwassenen. Van alfabetisering tot Open Universiteit, i.s.m. Rene Hoksbergen
(1978). Groningen: Wolters-Noordhoff.
De publieke opinie over niet-werken(1979) i.s.m. Gerard Maassen. Lisse: Swets & Zeitlinger.
Hulpverlening aan arbeidsongeschikten, i.s.m. Jacques Eijck (1981). Alphen aan de Rijn:
Samsom.
Zwoegen, sloven, slaven: een verouderd arbeidsethos? Verkenning van een veranderend
begrip, Baarn: Bosch & Keuning, 1983 i.s.m. J.de Jong-Gierveld e.a..
Beleving van niet-werken. Een onderzoek onder werklozen, arbeidsongeschikten en hun
partner, Rijksuniversiteit Utrecht, 1986.
Jongeren in Nederland, i.s.m. W. Meeus (redactie), Amersfoort: Academische uitgeverij, 1993.
Onderzoeken en veranderen. Methoden van praktijkonderzoek1995) i.s.m. Jan van Dijk,
Harm ’t Hart en Joop Teunissen. Leiden: Stenfert Kroese.
Adolescence, careers and cultures. De Gruyter. Berlin/New York, i.s.m. Meeus, Kox &
Hurrelmannt 1992. Berlin/New York.
Praktijkgestuurd onderzoek, Groningen: Wolters-Noordhoff (2003) i.s.m. Landsheer, ’t Hart en
Van Dijk.
Youth: Unemployment, identity and policy (eds) i.s.m. anderen (1996). Aldershot: Avebury.
e
Basisboek Methoden en Technieken, i.s.m. Ben Baarda, Wolters Noordhoff, 2006 4 druk.
e
Basisboek Kwalitatief Onderzoek, i.s.m. Ben Baarda, Wolters Noordhoff, 2005 2 druk.
e
Basisboek Interviewen, i.s.m. Ben Baarda, Wolters Noordhoff, 2007 2 druk.
e
Basisboel Enquêteren, i.s.m. Ben Baarda, Wolters Noordhoff, 2007 2 druk..
e
Basisboek statistiek met SPPS, i.s.m. Ben Baarda, Wolters Noordhoff, 2007 3 druk.
Psychologische diagnostiek. Inhoudelijke en methodologische grondslagen, i.s.m. Jan Ter
Laak (2003), Amsterdam: Harcourt.

Schilderen
ste
Sinds zijn 50 schildert hij. Voor die tijd nam beeldende vorming in zijn leven een marginale plaats in.
Sinds hij schildert zijn er accentverschuivingen gaande in zijn leven, die hij kortweg karakteriseert als:
van alleen maar tekst, figuren en tabellen naar ook beeldtaal, compositie en (klank)kleuren.
Hij deed mee aan verschillende groepsexposities o.a. in Driebergen (IONA-gebouw).Een
overzichtstentoonstelling van zijn werk was te zien in de kantine van het Bestuursgebouw van de
Universiteit Utrecht, rond de eeuwwisseling.
Hij musiceert wekelijks een avond (piano) met vrienden (bas en guitaar).
Externe links
Koninklijke bibliotheek - catalogus over Martijn de Goede.
www.baardadegoede.wolters.nl
Interview met Martijn de Goede.

