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Doel College

Beslissen welke 
onderzoeksmethoden passend zijn

Vragen voor het onderzoek opstellen 
(interview, enquete, etc)



Plan van aanpak - Methode van onderzoek 

 Korte beschrijving
 Populatie en steekproef

 Onderzoeksmethode

 Meetinstrument

Scriptiehoofdstuk - Methode van onderzoek

 Uitgebreide beschrijving na onderzoek
 Voltooid tegenwoordige tijd

 Er is onderzoek gedaan naar…

 De interviews zijn afgenomen bij… 

In het Methode van Onderzoek hoofdstuk, 
wordt aangegeven wat de opzet en 
uitvoering van het onderzoek is. Anderen 
moeten op basis van de beschreven 
onderzoeksmethode het onderzoek 
opnieuw uit kunnen voeren. Zo kunnen zij 
(indien nodig) tot dezelfde resultaten 
en conclusies komen. Het is als een 
kookrecept.



Per deelvraag (het praktijkonderzoek):
• Onderzoekspopulatie
• Onderzoeksmethode
• Dataverzameling - meetinstrument
• Dataverwerking

Kwaliteit van het onderzoek

Onderwerpen

NB: Mochten deelvragen dezelfde methode, populatie of meetinstrumenten 
hanteren dan niet dubbel beschrijven, maar beschrijving samenvoegen.



Onderzoekspopulatie





Populatie

De onderzoekspopulatie is de groep personen (of objecten) waarover je onderzoek 
uitspraken doet. 

Bijvoorbeeld
- alle bewoners van een wijk
- alle medewerkers van een organisatie 
- alle jongeren van een school

Benoem het aantal personen en eventueel belangrijke kenmerken; zoals geslacht, 
leeftijd, functie of leerjaar. 

Dus
- 110 mannelijke bewoners en 90 vrouwelijke bewoners
- 50 bewoners van 50-60 jaar, 70 bewoners van 60-70 jaar en 30 bewoners van 70+ 

jaar
- 30 accountmanagers, 20 communicatiemedewerkers en 3 leidinggevende
- 150 jongeren in leerjaar 1, 130 in leerjaar 2 en 122 in leerjaar 3

Tip: wanneer de onderzoekspopulatie in kleinere groepjes uiteen valt is het handig om 
deze informatie in een tabel weer te geven.



In je mindmap:
1. Noteer je huidige deelvragen
2. Beschrijf per deelvraag de populatie

Opdracht 1
8 min.



Onderzoeksmethode



Onderzoeks-
methode

• interviews
Gestructureerd: vragen en volgorde zijn vooraf geformuleerd en staan vast.
Semi–gestructureerd: vragen zijn vooraf geformuleerd, maar er kan worden 
doorgevraagd.
Ongestructureerd: geen vragen vooraf geformuleerd, onderwerpen (topics) 
worden onwillekeurig uitgevraagd

• enquêtes
• focus groep
• observaties
• Inhoudsanalyse
• experiment



• Kwantitatief: resultaten zijn uitgedrukt in cijfers 
o enquête, experiment

• Kwalitatief: resultaten zijn uitgedrukt in woorden 
o interview, focusgroep, observatie

Kwantitatief
Kwalitatief



In je mindmap:
Kies per deelvraag een onderzoeksmethode

Opdracht 2
8 min.



Onderzoeks-
methode

Waarom kun je de deelvraag zo goed beantwoorden 
met deze onderzoeksmethode? 

- Lees meer over de methode in methodeboek van opleiding
- Beschrijf de voor- en nadelen (kenmerken) van jouw 

onderzoeksmethode
- Verwijs in je uitleg naar het methodeboek



Dataverzameling



Meetinstrument

 Het meetinstrument is vaak een vragenlijst of topiclijst voor het 
afnemen van interviews of enquêtes.

 Interview: Interviewgids / Interview protocol
Voorbeeld: https://frissecolleges.nl/courses/scriptie-
hoofdstukken/lessons/dataverzameling/

 Enquête: online programma
 SurveyMonkey

 Google Forms

 Survio

 ThesisTools

 Vragen in de bijlage zetten

 Oefen van te voren!

https://frissecolleges.nl/courses/scriptie-hoofdstukken/lessons/dataverzameling/


Meetinstrument

 Operationaliseren = tastbaar en concreet maken van begrippen 
 Op een goede en gemakkelijke manier meten (bevragen)

 Begrippen uit de deelvraag

 Maak een tabel



Meetinstrument

Voorbeeld - Klanttevredenheid van een stofzuigerbedrijf

Abstracte 
begrippen

Dimensies = 
Onderdeel van hoofdbegrip

Indicatoren = 
Onderdeel van 
dimensie

Items = 
Daadwerkelijk vraag

Klanttevredenheid Tevredenheid over personeel - Personeel is vriendelijk
- Personeel is 
behulpzaam

1. In hoeverre vond u de 
medewerker 
vriendelijk?

2. In hoeverre was de 
medewerker 
behulpzaam?

Tevredenheid over product - Product werkt goed
- Accu gaat lang genoeg 
mee
- Vormgeving is mooi

1. Ik vind dat de 
stofzuiger uitstekend 
werkt

2. De accu gaat lang mee
3. Het design van de 

stofzuiger vind ik 
prachtig

Tevredenheid over prijs - Prijs kwaliteit klopt 1. De stofzuiger is te duur
2. De stofzuiger is 

goedkoop

Tevredenheid over winkel - Winkel is ruimtelijk
- Geen wachtrijen

1. De winkel kwam rustig 
op mij over

2. Het was rustig in de 
winkel



In je mindmap:
Noteer per deelvraag de begrippen

Opdracht 3
8 min.



In je mindmap:
Noteer bij één deelvraag de dimensies, 

indicatoren en items

Opdracht 4
8 min.


