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Studiehandleiding Onderzoeksmethoden  

 

Modulenaam: Onderzoeksmethoden 

  

Afdeling: Pedagogiek 

Studiejaar: 1 

Semester: 1  

Ects: 5 

Docenten: Mieke de Waal (vt), Peter Karstanje (dt), Hans 

Steenvoorden (vkrt) 

Datum: 2007 / 2008 

 

1. COMPETENTIES 
 

De inleiding onderzoeksmethoden sluit aan bij de leerlijnen van competentiegebied B. 

Centraal staat het empirisch onderzoek in de pedagogiek. Daarbij komt leerlijn 4 

(bronnen kunnen selecteren, samenvatten, analyseren, kritisch beschouwen en in 

verband kunnen brengen met andere bronnen) aan de orde. Door ook op 

achterliggende ideeën van het inzetten van onderzoeksmethoden in te gaan wordt 

gewerkt aan leerlijn 7 (een onderzoekende grondhouding verkrijgen met betrekking 

tot bronnen en cliëntsystemen). Dit wordt nog eens versterkt door een 

onderzoeksopdracht tot observatieonderzoek: de centrale opdracht van het 

programma. Zijdelings wordt verder verkend welke communicatieve vaardigheden 

(leerlijn 8) noodzakelijk zijn voor het voorbereiden en uitvoeren van een pedagogisch 

onderzoek. 

 

2. INHOUD 

 
Het programma biedt een inleiding op het empirisch pedagogisch onderzoek. Aan de 

orde komen typerende kenmerken van onderzoeksmatig handelen. Het algemene 

model van het praktijkonderzoek wordt aan de orde gesteld op een wijze die de 

student in staat stelt het model te gebruiken bij het voorbereiden en plannen van eigen 

onderzoek. Daarna worden veel gebruikte methoden van gegevensverzameling zoals  

interviewen behandeld evenals procedures voor verwerking van gegevens: Op een 

inleidend niveau komen statistische procedures aan de orde. Middels een opdracht tot 

(observatie-)onderzoek doorlopen de deelnemers het gehele proces van onderzoek. 

 

3. WERKWIJZE 

 
1. Colleges: onderwerpen worden nader toegelicht en oefeningen en opdracht worden 

besproken. 

2. Zelfstudie: de student moet de literatuur doornemen en oefeningen maken voor de 

colleges als voorbereiding.  

3. Uitvoeren onderzoeksopdracht en onderzoeksrapport schrijven. 
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4. LITERATUUR 

 

1. Boek 
Baarda, D.B. & de Goede, M.P.M. (2006).  Basisboek Methoden en 

Technieken.Groningen: Wolters-Noordhoff.   

ISBN 90 207 3315 X 

 

(Dit boek is onderdeel van een serie boeken over onderzoeksmethoden: Basisboek 

kwalitatief onderzoek, Statistiek met SPSS, Open interviewen, Enqueteren. In het 

eerste jaar zal het Basisboek methoden en technieken gebruikt worden).  

 

2. Statistiekprogramma: DrStat (ondersteunend materiaal) 

Beschikbaar via de web-site www.drstat.net 

 

5. BEOORDELING 

 

5.1 Soort beoordeling 
1. Tentamen: 

Er wordt een tentamen afgenomen over de studiestof uit Baarda en de Goede.  

Het tentamen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. 

2. Onderzoeksrapport: 

Er wordt een onderzoek uitgevoerd dat uitmondt in een onderzoeksrapport. 

(Zie verder voor beschrijving en beoordelingscriteria opdracht en onderzoeksrapport) 

 

5.2 Voldoende / Onvoldoende beoordeling  
Zowel het tentamen als het onderzoeksrapport krijgen een cijfer. Het tentamen van het 

moet voldoende zijn, minimaal 5.5.  

Het onderzoeksrapport moet voldoende zijn, minimaal 5.5. 

 

5.3 Planning 
Het tentamen zal plaatsvinden in de tentamenperiode van semester 1.   

Het hertentamen zal plaatsvinden in de hertentamenperiode van semester 1. 

Het onderzoeksrapport moet ingeleverd worden in de tentamenperiode van semester 

1. Een onvoldoende onderzoeksrapport kan opnieuw worden ingeleverd in de 

hertentamenperiode van semester 2. 

 

6. BESCHRIJVING EN BEOORDELINGSCRITERIA OPDRACHT EN 

ONDERZOEKSRAPPORT 

 

6.1 Opdracht 
De opdracht betreft een individueel onderzoek over een pedagogische situatie waarin 

het gedrag van een opvoeder en kind centraal staan. In de opdracht moet de student 

een (observatie-)onderzoek uitvoeren om tot beantwoording van een onderzoeksvraag 

komen. Uitgebreide instructies betreffende de opdracht en het schrijven van het 

onderzoeksrapport volgen.  
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6.2 Beoordelingscriteria opdracht 
Het werkstuk wordt beoordeeld volgens de criteria voor de inhoud van een 

onderzoeksrapport zoals beschreven in hoofdstuk 12 van Baarda en de Goede, 

inclusief APA richtlijnen. 

 

7. WEKELIJKSE ACTIVITEITEN (algemene richtlijn) 

 
De literatuur die in een bepaalde week is genoemd moet voorafgaand aan het 

college worden bestudeerd. In het college wordt een nadere toelichting gegeven en 

worden vragen van studenten besproken. Via de website 

www.basisboekmethodenentechnieken.wolters.nl zijn controlevragen met antwoorden 

en aanwijzingen voor verdere studie bij onjuiste beantwoording beschikbaar. Bij elk 

hoofdstuk zijn twee sets controlevragen te gebruiken. 

 
Studie

week 

Activiteit Baarda en de 

Goede 

2 Doelstelling en 

onderzoeksvraag 

 

H 1 

3 Informatieverzameling 

 

H 2 

4 Onderzoekstype H 3 

5 Onderzoeksontwerp 

 

H 4 

6 Onderzoekspopulatie en 

steekproef 

H 5  

7 Dataverzameling en  

BESPREKING  

ONDERZOEKS 

OPDRACHT   

H 6 

    

1 Bestaande gegevens H 7 

2 Interviewen H 8 

3 Observeren H 9 

4 Datapreparatie H 10 

5 Data-analyse H 11 

+ Dr Stat 

6 Data-analyse H 11 

+ Dr Stat 

7 Rapportage en evaluatie H 12 

 

 

Bij de hoofdstukken over verwerken van kwantitatieve gegevens kan gebruik worden 

gemaakt van een zelfsturend web-based programma drstat.: www.drstat.net 

 

 

Onderwerp Pagina’s in 

drstat 

Meten en schalen 

 

1-42 

Tabellen en grafieken 1-59 
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Centrummaten 

 

1-36 

Spreidingsmaten 

 

1-54 

Scheefheid 

 

1-14 

Correlatie 

 

1-43 en 73 – 80 

Dichotome variabelen 

 

1-73 

Polytone variabelen op nominaal 

niveau 

 

1-28 

 

 

8. EVALUATIE 

 
Evaluatie van de module zal uitgevoerd worden door de EHVA en door het 

docententeam. 
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DE ONDERZOEKSOPDRACHT 

 

Modulenaam: Onderzoeksmethoden 

Code: DP05.OND11 

Afdeling: Pedagogiek 

Studiejaar: 1 

Semester: 1  

Ects: 5 

Docenten: Mieke de Waal (vt), Peter Karstanje (dt), Hans 

Steenvoorden (vkrt). 

Datum: 2007 / 2008 

 

Algemene instructies betreffende de opdracht 

 

De opdracht: De opdracht betreft het uitvoeren van een onderzoek in een 

pedagogische context waarin het gedrag van een opvoeder en een kind centraal staan. 

De studenten voeren een praktijkgericht onderzoek uit, waarin de werkcyclus voor 

praktijkgericht onderzoek, van probleemanalyse tot en met rapportage, in zijn geheel 

wordt doorlopen.    

De studenten kiezen een opvoedsituatie waarin zich een gedragsprobleem voordoet en 

formuleren een onderzoeksvraag. Door middel van de methode van systematische 

observatie zullen de studenten tot beantwoording van de onderzoeksvraag trachten te 

komen. De studenten dienen minimaal 5 keer te observeren en deze observaties in een 

logboekverslag te registreren.  

Uiteindelijk schrijven de studenten een schriftelijk verslag van het onderzoek (zie het 

onderzoeksrapport). 

Feedback gesprek: Aan het eind van het onderzoek, na het schrijven van het 

onderzoeksrapport, voeren de studenten een feedback gesprek met de opvoeder 

waarin de studenten het geobserveerde gedrag en conclusies met de opvoeder 

bespreken. Een verslag van dit gesprek wordt  als bijlage opgenomen in het 

onderzoeksrapport. 

 

Literatuur: De studenten gebruiken als wetenschappelijke context minimaal 1 boek 

en 1 wetenschappelijk artikel (niet eerder gepubliceerd dan 2002) waarin informatie 

betreffende het bestudeerde gedrag beschreven staat. Deze bronnen worden volgens 

de APA-criteria, zoals aangegeven in hoofdstuk 2 van Baarda en de Goede, in de 

literatuurlijst van het onderzoeksrapport vermeld. 

 

Bijlagen: De studenten voegen als bijlage toe de bijgehouden logboeken, 

scoreformulieren en het verslag van het feedback gesprek met de opvoeder. 

   

Privacy: De studenten dienen de privacy van de geobserveerde opvoeder en het 

geobserveerde kind zo veel mogelijk te waarborgen.   
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Het onderzoeksrapport: Het onderzoeksrapport dient te worden geschreven volgens 

de criteria voor de inhoud van een onderzoeksrapport zoals beschreven in hoofdstuk 

12 van Baarda en de Goede en besproken in de hoorcolleges.  

 

Beoordeling: Het onderzoeksrapport wordt beoordeeld volgens de criteria voor de 

inhoud van een onderzoeksrapport, qua opbouw, inhoud en APA-richtlijnen, zoals 

beschreven in hoofdstuk 12 van Baarda en de Goede. Zie ook de criteria voor de 

beoordeling van het onderzoeksrapport. 

 

Verder dient het rapport aan de technische eisen die aan een werkstuk van de 

opleiding pedagogiek gesteld worden te voldoen. Dit houdt onder andere in: getypt, 

A4 formaat, titelblad, duidelijke lay-out inclusief paginanummering.  

 

Het rapport wordt voorzien van een nietje linksboven en niet in een plastic mapje 

gestopt. 

 

Het onderzoeksrapport is krijgt een cijfer en moet voldoende zijn. De student moet 

derhalve minimaal een 5.5 behalen voor het onderzoeksrapport. 

Tijdsplanning: Inleverdatum onderzoeksrapport: vrijdag 18 januari 2008 

 

Literatuur: 
Baarda, D.B. & de Goede, M.P.M. (2006).  Basisboek Methoden en Technieken. 

Groningen: Wolters-Noordhoff.   

ISBN 90 207 3315 X 

 

 

Criteria voor de beoordeling van het onderzoeksrapport 
 

Het is de bedoeling is dat je over het gehele onderzoek een verslag maakt, waarin je 

duidelijk maakt hoe je je onderzoek hebt voorbereid, gepland en uitgevoerd en tot 

welke resultaten je bent gekomen. In het verslag hanteer je de volgende indeling: 

 

Titelblad: 
Het verslag heeft een titelblad met naam van de student, collegekaartnummer, 

opleiding, groep, studieonderdeel, naam van de docent en datum.  

 

Indeling: 
Het verslag heeft een inhoudsopgave en de volgende hoofdstukken: Inleiding, 

Methode, Resultaten, Conclusie en Discussie, Literatuurlijst en Bijlagen. 

 

Inhoud: 
Een uitgebreide uitleg betreffende de hoofdstukindeling en de bijpassende relevante 

inhoud van het onderzoekrapport vind je in hoofdstuk 12 van Baarda en de Goede. 

Vergeet ook niet op de volgende vragen antwoord te geven (het hoofdstuk waar je 

antwoord in thuis hoort staat tussen haakjes aangegeven):  

 

Aanleiding en motivatie voor het onderzoek: Hoe ben je tot het onderzoek 

gekomen en wat wil je met de resultaten gaan doen? (Inleiding) 
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Probleemstelling: Formuleer op een duidelijke wijze je probleemstelling: hoe ben je 

tot de probleemstelling gekomen; uit welke eerdere vragen heb je de te onderzoeken 

vraag gekozen? Hoe heb je die vraag omgezet in een duidelijk onderzoeksvraag? 

(Inleiding) 

 

Vraagstelling en Hypothesen: Heb je een vraagstelling en hypothesen 

geformuleerd?Heb je die weergegeven in een conceptueel model? (Inleiding) 

 

Onderzoekssoort: Wat voor  soort onderzoek heb je uitgevoerd: een verklarend 

onderzoek, een inventariserend onderzoek, een ontwikkelingsonderzoek, een 

evaluatieonderzoek? (Methode) 

 

Keuze onderzoeksgroep een steekproef: Geef aan waarom je voor deze 

onderzoeksgroep hebt gekozen en op welke wijze je eventueel een steekproef hebt 

uitgevoerd. (Methode)   

 

Operationaliseren van begrippen: Heb je de begrippen gedefinieerd en 

geoperationaliseerd in meetbare termen? (Methode) 

 

Het meetinstrument: Welk meetinstrument heb je ontwikkeld/gekozen? Waarom 

heb je voor dit instrument gekozen? (Methode) 

 

Weergave en bewerking van de onderzoekgegevens: geef de resultaten van je data 

weer op een overzichtelijke wijze. (Resultaten) 

 

Beschrijving van het onderzoek: Wat is de situatie waarin je het onderzoek hebt 

verricht? Welk uitvoeringsplan heb je gemaakt? Wat ging volgens plan, wat niet? 

(Conclusie en Discussie) 

 

Conclusies: Tot welke conclusies kom je bij de gegevens? Zijn ze teruggekoppeld 

naar de vraagstelling?  (Conclusie en Discussie) 

 

Terugblik en evaluatie: Geef in een afsluitende paragraaf je evaluatie van het 

observatieonderzoek. Wat vind je van het onderzoek? Wat heb je geleerd van het 

uitvoeren van dit eerste onderzoek? (Conclusie en Discussie) 

 

Technische verzorging: 

• Het verslag wordt getypt op papier ingeleverd, formaat A4.  

• Het verslag kent een duidelijke pagina-aanduiding en –nummering. 

• Het verslag heeft een logische indeling. De indeling komt bij de lay-out 

duidelijk naar voren. 

• Afkortingen worden voluit vermeld: bijv. = bijvoorbeeld: m.b.t.= met 

betrekking tot,  i.p.v. = in plaats van, etc. = etcetera. 

• Afgekorte namen worden de eerste keer geïntroduceerd door de naam voluit te 

schrijven en tussen haakjes de afkorting daarachter plaatsen; bijvoorbeeld 

Educatieve Hogeschool van Amsterdam (EHvA). 

• Bij gebruikmaking van citaten uit gelezen teksten en/of pedagogische 

literatuur wordt correct verwezen naar de betreffende bron. Gebruik de APA-

richtlijnen zoals beschreven in hoofdstuk 2 van Baarda en de Goede. 
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• Correct gebruik van de Nederlandse taal; dat wil zeggen correcte zinnen, geen 

spellings- en taalfouten. 

 

 

 

 

 


