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Onderzoeken

Deelvaardigheid

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Onderzoek
Verkennen van het
Beschrijf waar het onderwerp over
Verken en beschrijf waar het
Verken en beschrijf het onderwerp.
voorbereiden
onderwerp
gaat.
onderwerp over gaat. Kijk breder dan
Verwerk hierin welke relaties er zijn
				
het onderwerp zelf.
met andere onderwerpen en actuele
					ontwikkelingen.
				
		
Doen van
Zoek uit de gegeven bronnen welke
Verzamel bruikbare bronnen van
Verzamel betrouwbare en bruikbare
		
literatuuronderzoek
informatie je daaruit kunt gebruiken.
internet, boeken en/of artikelen. Zoek
bronnen van internet, boeken en/of
				
uit welke informatie je daaruit kunt
artikelen. Beschrijf in eigen woorden
				
gebruiken.
welke informatie je daaruit kunt
					gebruiken.
		
Formuleren van
Formuleer een vraag die aansluit bij het Formuleer een hoofdvraag en
Formuleer vanuit de verkenning van
		
onderzoeksvragen
onderwerp.
deelvragen bij het onderwerp.
je onderwerp een hoofdvraag en
					relevante deelvragen.
				
		
Uitwerken van aanpak
Beschrijf hoe je de vraag gaat
Beschrijf hoe en waarmee je de
Beschrijf en verantwoord hoe en
		
voor het onderzoek
beantwoorden.
afzonderlijke vragen gaat
waarmee je de afzonderlijke vragen
				
beantwoorden.
gaat beantwoorden.
		
Plannen van het
Maak een overzicht van wat je
Maak een overzicht van alle deeltaken
		
onderzoek
allemaal moet doen.
en in welke volgorde je die gaat doen.
					
					
Onderzoek
Verzamelen en ordenen
Zoek uit welke informatie en/of
Verzamel zorgvuldig informatie en/of
doen
van informatie en/of
gegevens antwoord geven op je vraag
gegevens die antwoord geven op je
		
gegevens voor het
en orden (structureer) je informatie of
deelvragen en orden (structureer) je
		
onderzoek
gegevens.
informatie en/of gegevens.
					
					
				
		
Concluderen
Geef antwoord op de vraag.
Geef antwoorden op de deelvragen
				
en laat zien dat je antwoorden en/of
				
gegevens overzichtelijk aansluiten op
				
de hoofdvraag

Maak een overzicht van alle deeltaken
en in welke volgorde je die gaat doen.
Maak een realistische tijdsplanning.
Verzamel systematisch informatie
en/of gegevens die antwoord geven
op je deelvragen en breng een
logische ordening (structuur) aan in je
informatie en/of gegevens (zo mogelijk
met statistische hulpmiddelen).
Geef antwoorden op de deelvragen
en laat op beargumenteerde wijze
zien dat het antwoord op je hoofdvraag daar logisch uit voortvloeit.
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