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Onderzoeken en verslagen maken

Onderzoeken
Onderdeel

Deelvaardigheid

Niveau 1 (docent geeft instructie)

Niveau 2 (docent begeleidt)

Niveau 3 (docent coacht)

Onderzoek
Verkennen van probleem
Beschrijft het probleem
Verkent en beschrijft het probleem
Verkent en beschrijft het probleem
voorbereiden				in de context
				
		
Formuleren van onderzoeksvragen
Formuleert een vraag
Formuleert hoofdvraag
Formuleert uit probleemverkenning
		
en deelvragen		
en deelvragen
hoofdvraag en deelvragen
				
		
Kiezen van onderzoeksmethode
Beschrijft de onderzoeksmethode
Beschrijft en verantwoordt
Kiest, beschrijft en verantwoordt
				
de onderzoeksmethode
de onderzoeksmethode
				
		
Maken van onderzoeksplan
Maakt eenvoudige planning
Maakt planning
Maakt reële planning
				
in een onderzoeksplan
in een onderzoeksplan
				
		
Doen van literatuuronderzoek
Werkt met gegeven bronnen
Zoekt zelf bronnen
Vindt relevante bronnen
				
Maakt gebruik van internet
Maakt gebruik van internet,
Maakt effectief gebruik van
				
boeken en artikelen
internet, boeken en artikelen
				
				
Beoordeelt met begeleiding
Beoordeelt zelfstandig
				
bruikbaarheid en
bruikbaarheid en
				
betrouwbaarheid van bronnen
betrouwbaarheid van bronnen
				
Onderzoek
Verzamelen van informatie en/of
Verzamelt eenvoudige
Verzamelt onder begeleiding
Verzamelt zelfstandig
doen
gegevens door middel van
informatie of gegevens
informatie en/of gegevens
informatie en/of gegevens
		
selecteren, meten,
met gegeven methode(n)
met de beschreven methode(n)
met de beschreven methode(n)
		
interviewen of enquêteren			
				
Verwerkt met relevante hulp		
Verwerken van informatie en/of
Verwerkt met eenvoudige
Verwerkt met tips en aanwijzingen
		
gegevens in logboek en verslag
instructies geselecteerde informatie geselecteerde informatie
middelen geselecteerde informatie
			
en/of gegevens
en/of gegevens overzichtelijk
en/of gegevens adequaat
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Verslagen maken
Onderdeel

Deelvaardigheid

Niveau 1 (docent geeft instructies)

Niveau 2 (docent begeleidt)

Niveau 3 (docent coacht)

Hanteren verslagonderdelen, zoals:
Doet verslag met behulp van
Doet verslag met behulp van format Doet verslag met behulp van
Verslagonderdelen
• titelpagina
eenvoudig format		
professioneel format
		
• samenvatting			
		
• voorwoord			
		
• inhoudsopgave						
		
• hoofdstukken			
		
• literatuurlijst			
		
• bijlagen			
				
Structuur
Hanteren structuurmiddelen, zoals: Kan met behulp van duidelijke
Gebruikt structuurmiddelen
Gebruikt structuurmiddelen correct
verslag
titels, alinea-indeling en signaalinstructie structuurmiddelen
grotendeels correct
		
woorden
gebruiken		
				
		
Hanteren logische volgorde/opbouw Kan met behulp van duidelijke
Gebruikt een grotendeels
Gebruikt een correcte volgorde/
			
instructie een logische volgorde
correcte volgorde/opbouw
opbouw
			
aanbrengen		
				
Taalgebruik en
Hanteren taalgebruik (spelling en
Kan met behulp van duidelijke inHanteert grotendeels correct
Hanteert correct taalgebruik
stijl
grammatica)
structie taalgebruik correct hanteren taalgebruik
				
		
Hanteren stijl: passend bij doel- en
Kan met behulp van duidelijke
Gebruikt grotendeels een passende Hanteert passende stijl
		
doelgroep
instructie de juiste stijl hanteren
stijl
				
Vormgeving
Zorgen voor correcte vormgeving,
Zorgt met behulp van duidelijke
Zorgt voor een grotendeels
Zorgt voor een correcte vormgeving
		
met aandacht voor:
instructie voor een correcte
correcte vormgeving
		
• Ilustraties en bijschriften
vormgeving		
• Tabellen en grafieken
		
• Annotatie (voetnoten / eindnoten)			
		
• Lijst van gebruikte bronnen in APA			
		
• Verantwoording citaten / illustraties			
Onderzoek
Evalueren
Evalueert met behulp van eenvouEvalueert met tips en aanwijzingen
evalueren		
dige instructie onderzoeksproces
onderzoeksproces en onderzoeks			
en onderzoeksresultaten
resultaten
					
				
Geeft aan hoe opzet onderzoek
				te verbeteren

Evalueert zelfstandig onderzoeksproces en onderzoeksresultaten
Geeft aan hoe opzet onderzoek
te verbeteren

Maakt leereffect van onderzoek
					duidelijk

