
Onderzoekend leren 
een stappenplan voor onderzoeksopdrachten

Hulpmiddel voor het uitwerken van een invulschema bij een meetinstrument (het onderzoeksinstrument)
Dit hulpmiddel hoort bij stap 4D van het boek Onderzoekend leren – een stappenplan voor onderzoeksopdrachten. In het hulpmiddel wordt verwezen () naar  de pagina's in
het boek waar je meer uitleg vindt. Het hulpmiddel helpt je bij het voorbereiden van een meting. Benoem de deelvraag of deelvragen waar je meting op gericht is en datgene
wat je wilt meten. Maak daarna een keuze voor de soort of soorten meetvragen die je in je invulschema wilt opnemen. Geef ook aan welk meetinstrument je wilt inzetten. In de
rechterkolom kun je deze meetvragen uitwerken.  Wanneer je kiest voor gesloten meetvragen neem je ook de antwoordmogelijkheden in deze kolom op. 
 
Benoem de deelvraag of deelvragen waar je meting op is gericht.
 

Benoem de stoffen, materialen, personen en/of dieren waar je meting op is gericht.

Soort meetvraag (p.42-45) Benoem het meetinstrument. Formuleer de meetvragen die je op wilt nemen in je invulschema.
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