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Checklist voor leerlingen
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Voor het doen van onderzoek maak je gebruik van verschillende vaardigheden. Met deze checklist
kun jij zelf of samen met je begeleidend docent per deelvaardigheid nagaan hoe ver je bent op je weg
naar het doen van een goed onderzoek. Wil jij of je begeleider meer weten, kijk dan eens in Generieke
Studievaardighedenset voor doorstroom havo-hbo.
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Probleem verkennen

◻
◻
◻

Je hebt al een goed onderwerp gekozen en je hebt daarbij een probleem geformuleerd
Je hebt over dit onderwerp (het probleem) al wat achtergrondinformatie verzameld
Je hebt al een gevarieerde en relevante bronnenlijst bij je onderwerp opgesteld en je hebt een
daarbij passend probleem geformuleerd

Onderzoeksvragen stellen

◻
◻
◻

Je hebt de hoofdvraag geformuleerd
Je hebt een hoofdvraag geformuleerd die aansluit op het probleem
Je hebt deelvragen geformuleerd waarvan de antwoorden samen de hoofdvraag beantwoorden

Onderzoeksmethode kiezen

◻
◻
◻

Je hebt nagedacht over manieren om je onderzoeksvragen te beantwoorden
Je hebt inzicht verkregen in welke manieren er zijn om antwoord op je onderzoeksvragen te
geven
Je hebt een goede onderzoeksmethode gekozen waarmee je antwoord gaat krijgen op je
onderzoeksvragen.

Onderzoeksplan maken

◻
◻
◻

Je hebt een lijst gemaakt met alle deeltaken die je moet uitvoeren
Je hebt een gedetailleerde planning gemaakt van wanneer je welke deeltaken uitvoert en je hebt
in je planning rekening gehouden met de vastgestelde deadlines
Je hebt een gedetailleerde planning gemaakt van wanneer je welke deeltaken uitvoert en je hebt
in je planning rekening gehouden met de vastgestelde deadlines, tegenvallers en piekbelasting

Literatuuronderzoek doen

◻
◻
◻

Je bent in verschillende bronnen op zoek gegaan naar informatie over het onderwerp en je weet
hoe je deze bronnen kunt vinden
Je hebt meerdere betrouwbare en bruikbare bronnen verzameld
Je hebt meerdere betrouwbare en bruikbare bronnen bestudeerd en de informatie uit deze
bronnen geanalyseerd

6

7

8

9

Onderzoeksgegevens verzamelen

◻
◻
◻

Je hebt je onderzoeksgegevens verzameld
Je hebt je onderzoeksgegevens zorgvuldig verzameld
Je hebt je onderzoeksgegevens zorgvuldig verzameld en geordend

Concluderen

◻
◻
◻

Je hebt antwoord gegeven op de hoofdvraag
Je hebt antwoord gegeven op de deelvragen en laat zien dat het antwoord op je hoofdvraag
daaruit voortvloeit
Je hebt antwoord gegeven op de deelvragen en laat op overtuigende wijze zien dat het antwoord
op je hoofdvraag daar logisch uit voortvloeit

Rapporteren

◻
◻
◻

Je hebt de onderzoeksvraag, de methode en de resultaten beschreven
Je hebt de onderzoeksvraag, de methode en de resultaten zo beschreven dat het onderzoek
door iemand anders is na te doen (repliceerbaar)
Je hebt in een logische volgorde beschreven hoe de onderzoeksvraag leidt tot de methode, hoe
het onderzoek is uitgevoerd (repliceerbaar) en wat de resultaten daarvan zijn

Evalueren

◻
◻
◻

Je hebt de betekenis van je resultaten bediscussieerd
Je hebt de betekenis van je resultaten bediscussieerd en beschreven wat er wel en niet goed is
gegaan in het onderzoek
Je hebt de betekenis van je resultaten bediscussieerd, beschreven wat er wel en niet goed is
gegaan in het onderzoek en je hebt aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek

