
Onderzoekend leren 
een stappenplan voor onderzoeksopdrachten

Hulpmiddel voor het voorbereiden van verzamelactiviteiten
Dit hulpmiddel hoort bij stap 4A t/m 4F 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 geeft jou (en een onderzoeksbegeleider) inzicht in welke onderzoeksinstrumenten je nodig hebt tijdens het
verzamelen en welke soorten vragen je in het onderzoeksinstrument van plan bent op te nemen. Je vult het hulpmiddel in voor elke deelvraag van je onderzoek. Maak een
keuze voor de best passende verzamelactiviteit(en), onderzoeksinstrument(en) en soorten vragen. 

 

Deelvraag: 

Verzamelactiveiten Onderzoeksinstrumenten Soorten vragen
 Bestuderen (p.23)  Bronnenstudie uitvoeren (p.32-35)  Checklist  Open studievragen 

 Gesloten studievragen 
 Studievragen naar getallen 

 Bevragen (p.24)  Enquête afnemen (p.36-41)  Enquête  Open enquêtevraag
 Gesloten enquêtevraag
 Enquêtevragen naar getallen 

 Interview afnemen (p.36-41)  Interviewleidraad  Open interviewvragen
 Gesloten interviewvragen
 Interviewvragen naar getallen 

 Toets afnemen (p.36-41)  Toets  Open toetsvragen
 Gesloten toetsvragen
 Toetsvragen naar getallen 

 Observeren (p.25)  Observatie uitvoeren (p.42-45)  Observatieschema  Open observatievragen
 Gesloten observatievragen
 Observatievragen naar getallen 

 Meten (p.26)  Meting uitvoeren (p.46-47)  Meetinstrument: 
 Invulschema

 Gesloten meetvragen
 Meetvragen naar getallen 

 Bezoeken (p.27)  Bezoek afleggen (p.48-49)  Draaiboek voor een bezoek 
   
  
     

 

 

 Experimenteren (p. 28-29)  Experiment uitvoeren (p.50-53)  Voorbereiding van een experiment
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