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Informatie verzamelen 
voor de aanleiding



Vooronderzoek
Deskresearch: google, studieboeken en 

onderzoeksverslagen (artikelen)

Fieldresearch: opdrachtgever, collega’s en 
experts



Vooronderzoek

Maak een mindmap

• Handig om informatie schematisch weer te geven

• Informatie ordenen en groeperen



Aanleiding = 

De reden om 
een onderzoek te doen



 Praktijkvraag

 Kennisvraag



Hoe achterhaal je de 
praktische aanleiding?



6W methode

Wat is het probleem?
 Wie heeft het probleem?
 Wanneer is het probleem ontstaan?
 Waarom is het een probleem?
 Waar doet het probleem zich voor?
 Waardoor ontstaat het probleem?

Bron: Nel Verhoeven (2018)



Opdracht 1
8 min.

Zet in je mindmap de antwoorden 

op de 6W vragen



Hoe achterhaal je de 
theoretische aanleiding?



Theoretisch 
aanleiding

 Welke theoretische begrippen hebben met het vraagstuk te maken?

 Wat is er al bekend in de literatuur over het vraagstuk?

 Kan het vraagstuk al worden opgelost met literatuur?

 Welke literatuur ontbreekt?

*Literatuur is een studieboek of artikel/verslag van een onderzoek



Opdracht 2
5 min.

Zet in je mindmap de theoretische 
begrippen van het vraagstuk



Start met archiveren van de artikelen

Hier vind je een Excel template die je kunt gebruiken 
om alle literatuur te bundelen, zodat je goed overzicht 

houdt over de artikelen. 

Literatuur
overzicht

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y3roRHr1l34jxAaXIljXakYFPWbJlCzUYHwBFVhpqcg/edit?usp=sharing


Wat is een 
hoofdvraag?

Hoofdvraag - Centrale vraag - Onderzoeksvraag

Het vraagstuk dat je gaat onderzoeken



Hoofdvraag 
opstellen

Hoofdvraag opstellen
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Hoofdvraag 
opstellen

Hoofdvraag opstellen

1. Lijst met 20 vragen bedenken

2. Vragen groeperen en samenvoegen

3. Groepjes over vakgebied

4. Eén vragengroep kiezen

5. Eén vraag van maken



Opdracht 3
8 min.

Bedenk 7 hoofdvragen 

in je mindmap



Hoofdvraag 
toetsen

Vraag alvast beantwoorden



Opdracht 4
5 min.

Beantwoord de gekozen hoofdvraag 

in je mindmap



9 criteria



Criteria

1. Open vraag - geen ja/nee antwoord 

2. Enkele vraag - geen koppelwoord (en, of)

3. Kort en bondig geformuleerd

4. Specifieke betrokkenen genoemd

5. Concrete en duidelijke begrippen gebruikt 

6. Relevant - van belang voor theorie en/of praktijk 

7. Vakgebied - van belang voor de opleiding

8. Voldoende omvang - voldoende om te onderzoeken

9. Onderzoekbaar - mogelijk om antwoord te achterhalen



Opdracht 5
5 min.

Toets de gekozen hoofdvraag aan 

de 9 criteria in je mindmap



Opzet Aanleiding



Aanleiding schrijven

Gebruik korte kopjes om de opzet van algemeen (aanleiding) specifiek 
(vraagstuk) puntsgewijs te maken. 

Opzet 
Aanleiding



Opdracht 6
8 min.

Maak een korte opzet 

van de aanleiding
Wat zijn de onderwerpen die je na elkaar gaat bespreken? 

Zorg ervoor dat alle onderwerpen die in de hoofdvraag (en de 
deelvragen) staan ook in de aanleiding naar voren komen.



Deelvragen

 De deelvragen ondersteunen de hoofdvraag. De antwoorden op 
de deelvragen vormen samen het antwoord op de hoofdvraag.

 Stel bij voorkeur 4-6 deelvragen op. Enkele tips voor het maken 
van de deelvragen:

 De onderwerpen in de deelvragen hebben te maken met / zijn 
hetzelfde als in de hoofdvraag. Probeer de deelvragen zo 
consistent mogelijk te maken. Gebruik dezelfde bewoording 
steeds. Klinkt saai, maar is heel duidelijk!

 Plaats de deelvragen in een logische volgorde (bijv. van algemeen 
naar specifiek en literatuurvragen eerst).


