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Voorwoord

Al vanaf je eerste schooldag ben je begonnen met ontdekken.  
‘Leren’ wordt dat ook wel genoemd. Niet alleen op de middelbare school, 
maar ook op de basisschool ontdekte je elke dag wel iets nieuws.  
Je maakte kennis met vormen en kleuren, je leerde je eerste reken- 
sommen maken en de basis werd gelegd in jouw taalvaardigheid.
Deze kennis had je nodig om je te kunnen verdiepen in de vakken op 
de school waar je nu op zit. In de afgelopen jaren heb je een richting 
gekozen met een profiel dat jouw interesses vertegenwoordigt.
Het einde van je carrière op de middelbare school is in zicht, maar niet 
voordat jij hebt laten zien wat je in je mars hebt. Jouw kroontje op het 
werk is het profielwerkstuk (PWS) waarmee je laat zien wat je met al 
die opgedane kennis en vaardigheden kunt.

Hoe schrijf je eigenlijk zo’n profielwerkstuk?
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INLEIDING

Wetenschappers brengen de bevindingen van hun onderzoek via 
publicaties naar de buitenwereld; het is een wezenlijk deel van het 
onderzoeksproces. De wetenschappelijke literatuur lijkt daardoor 
een voortdurend groeiend vat van kennis wat weer een verrijkte  
informatiebron vormt voor nieuw onderzoek.

De empirische cyclus
Als we deze bron van informatie zien als startpunt in het  
onderzoeksproces, dan begint de zoektocht naar nieuwe inzichten 
bij uit te zoeken wat er al bekend is over het onderwerp. Uit lite-
ratuuronderzoek blijkt welke wetmatigheden er bestaan en daar-
mee ontwikkelt de onderzoeker nieuwe theoriën. Hieruit worden 
toetsbare voorspellingen afgeleid, die ook 
wel hypothesen worden genoemd.  
Het proces  van theorie naar hypo-
these heet deductie.
Door middel van eigen waar-
nemingen (empirie) toetst een 
onderzoeker of de hypo- 
thesen waar zijn of niet. 
De uitkomsten van deze 
toetsing bepalen of een 
theorie bijgesteld of wel- 
licht helemaal ver- 
vangen moet worden. 
Deze theorieontwikke-
ling die voortkomt uit 
het empirisch onderzoek 
noemt men ook wel induc-
tie, waarna de cyclus rond is.
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Hoofdstuk 1

ONDERWERP KIEZEN
Een profielwerkstuk maken is jouw kans om te onderzoeken wat jij  
interessant vindt. De komende periode zul je dan ook intensief met 
jouw onderzoek bezig zijn. Hierin doorloop je (een deel van) de eerder-
genoemde empirische cyclus. Je doet vooronderzoek aan de hand van 
literatuur, je voert experimenten uit en analyseert de data en tot slot 
maak je er een mooi verslag van. Het is daarom goed om een onder-
werp te kiezen dat bij jou past, waardoor je in alle facetten van het PWS  
gemotiveerd blijft.

Wat vind je leuk?
Een goed uitgangspunt is te kijken naar wat jou het meeste bezig houdt.  
Zijn er hobby’s die je als startpunt van jouw onderzoek kan gebruiken?  
Misschien zijn er wel personen waar je tegenop kijkt: artiesten, histo- 
rische figuren etc.

Brainstormsessies en mind maps
Een handige manier om je gedachten op papier te zetten is het maken 
van een mind map. Hiermee vang je de essentie van een brainstorm-
sessie zo effectief mogelijk op papier.

Vang je gedachten
Neem samen met je partner een moment om een brainstormsessie 
te houden. Pak daarvoor een groot vel papier en schrijf de woorden 
op die bij jullie opkomen als je denkt aan jullie interesses. Denk aan 
woorden als ‘sport, tennis, hockey, bal, gamen, computer, harde 
schijf, magnetisch, eten, honger, spijsvertering, vakantie, Amerika, 
New York, 9/11 enzovoorts’. Het kan niet gek genoeg zijn; later filter 
je welke kernwoorden je nodig hebt in je mind map.
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Zet het op een rijtje
Als je niks meer kan bedenken, zie je waarschijnlijk een slagveld aan 
kreten en woorden voor jullie op papier. Pak een felgekleurde mar-
keerstift en omcirkel hoofdthema’s zoals ‘sport, hobbies, school, bij-
baan etc.’ In een mind map werk je deze thema’s verder uit.
Pak een nieuw vel papier en zet in het midden van een nieuw vel 
papier het woord ‘Onderwerp’. Verbind daaraan de hoofdthema’s die 
je hebt omcirkeld. Kijk daarna welke andere woorden op je brain-
stormvel bij de afzonderlijke thema’s passen.

Tip
Als je alleen aan je PWS werkt, kun je je vrienden, docenten of ouders 
vragen om mee te denken. Ook als je een partner hebt, kun je altijd vra-
gen of anderen nog aanvullingen hebben op jouw mind map. Misschien 
komen zij zelfs met interessegebieden waar jij niet eens aan gedacht 
hebt. Je familie kent jou inmiddels door en door!

Hak de knoop door!
In jouw mindmap heb je enkele sporen uitgezet die leiden tot ver-
schillende van jouw interesses. Kies een spoor om je onderzoek op te 
richten. Dit vormt het het uitgangspunt van de volgende fase: vragen 
formuleren.

In een mind map zet jij je gedachtentrein op het juiste spoor. Verdiep jij je in het leven van de archi-
tect Santiago Calatrava of onderzoek je liever het spaargedrag van verschillende bevolkingsgroepen 
in jouw buurt?

Onderwerp

bijbaan

school
hobbies

sport geld
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Hoofdstuk 2

VRAGEN STELLEN
De wereld zit vol met nieuwsgierige onderzoekers en vaak is er al veel 
bekend over jouw onderwerp. In die zee van informatie is het makke-
lijk om te verdwalen. Daarnaast kun je in een PWS natuurlijk niet alle 
aspecten van jouw onderwerp aan bod laten komen. Het is daarom 
goed om je zoektocht af te bakenen met een hoofdvraag en deze te 
beantwoorden aan de hand van hulpvragen.

Hoofdvraag
Elk soort onderzoek heeft een eigen type hoofdvraag. Als je bijvoor-
beeld wil onderzoeken welke genen actief zijn bij ontstekingsreacties, 
zal je onderzoek en daarmee je hoofdvraag anders zijn dan wanneer je 
in kaart brengt wat de politieke voorkeur is van het stadsdeel waarin 
jouw school gevestigd is. Verschillende typen hoofdvragen zijn:

Beschrijvende vraag
Schetst de situatie van jouw onderwerp. Het brede karakter van deze 
vraag zorgt voor een inventarisatie van feitelijkheden, meningen en 
gebeurtenissen.

Vergelijkende vraag
Brengt twee of meer situaties binnen jouw onderwerp in kaart. Laat 
verschillen en overeenkomsten zien waar conclusies uit getrokken 
kunnen worden. 

Verklarende vraag
Laat zien wat de reden of oorzaak van de situatie is. Het geeft ant-
woord op de vraag ‘waarom’ iets plaatsvindt of is zoals het is.

Voorspellende vraag
Levert een antwoord op een logisch onderbouwde verwachting. Hier-
mee toets je of een aanname juist is of niet.

Evaluerende vraag
Net als bij een vergelijkende vraag worden één of meerdere situaties 
onderzocht en vergeleken. Daarnaast vindt er een beoordeling plaats 
over de uitkomst van deze bevindingen.
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Deelvragen
Met je hoofdvraag kader je een deel van het onderwerp af, maar waar-
schijnlijk zijn er meerdere onderdelen die aan bod moeten komen  
om een antwoord te krijgen. Door je hoofdvraag op te splitsen in 
deelvragen maak je het onderzoek overzichtelijk en geef je stapsgewijs 
verklaringen die de bouwstenen zijn van jouw conclusie. Daarnaast 
geeft het structuur op een later moment in jouw verslag.

Deelvragen hebben de volgende kenmerken:
• ondersteunen de hoofdvraag
• zijn minder breed en specifieker dan jouw hoofdvraag
• staan in logische volgorde en dragen bij aan een logisch verhaal

Voorbeeld
Je hebt als onderwerp gevonden ‘Afweer van  
het menselijk lichaam’ en daarbij heb je de  
hoofdvraag ‘Welke genen zijn actief bij ont- 
stekingsreacties?’ bedacht. Mogelijke deel-
vragen kunnen dan zijn: ‘Welke soort ont-
stekingsreacties zijn er?, ‘Welke genen zijn 
actief bij virusinfecties en welke bij bacte-
riële infecties?’, ‘Welke genen sturen pro-
cessen aan die leiden tot herstel na een 
infectie?’.

Wie is je publiek?
De wetenschap levert nieuwe kennis en inzichten, die ons allemaal 
een stukje wijzer maken. Voordat je tot jouw definitieve hoofd- en 
deelvragen komt, zul je moeten nagaan wat er al bekend is en hoe 
jij jouw ontdekkingen naar buiten brengt. Stel jezelf dan ook de vol-
gende vragen:

• Wie wil ik bereiken met mijn onderzoek? (doelgroep)
• Wat voor soort informatie wil ik presenteren? (tekstdoel)
• Wat is er al bekend over mijn onderwerp? (literatuuronderzoek)

Doelgroep
Om vast richting te geven aan jouw onderzoek, is het nuttig om te 
weten voor wie de informatie bestemd is. Wanneer jij experts en 
vakmensen wil informeren, zal je onderzoek waarschijnlijk over een 
specifiek deel van hun vakgebied gaan. Als jij je medeleerlingen een 
overzicht wil bieden over jouw onderwerp dan zul je een algemener 
beeld schetsen aan de hand van een literatuurstudie. Voor het ene 
onderzoek ben je beter gebaat bij specialistische deelvragen en bij het 
andere onderzoek zul je eerder kiezen voor bredere deelvragen.
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Tekstdoel
Met jouw PWS laat jij een boodschap achter waar een ander wijzer 
van wordt of mee verder kan. Heeft jouw onderzoek een adviserende 
functie? Wil je met jouw PWS een vergelijking maken tussen twee 
verschillende methoden? Of wil je het principe of mechanisme van 
een bepaald systeem uitdiepen? Elk tekstdoel heeft een andere invals-
hoek en andere deelvragen nodig.

Literatuur als vooronderzoek
Je staat er vaak niet bij stil, maar dagelijks leer je wel iets nieuws. 
Even Wikipedia erop naslaan als je een onbekend persoon ziet op het 
journaal of even googlen hoe een waterzuiveringsinstallatie werkt. 
De kans is groot dat je al veel te weten komt als je online zoekt met 
jouw onderwerp als trefwoord. Met deze informatie kun jij jouw deel-
vragen specifieker maken.

Hypotheses
Een hypothese is een concrete voorspelling die je kunt toetsen aan de 
hand van jouw experimenten. Het helpt je jouw onderzoek eendui- 
diger te specificeren. De voorspelling is namelijk gebaseerd op eerdere 
onderzoeksresultaten en literatuuronderzoek.

Voorbeeld
Je hebt de volgende hoofdvraag geformuleerd: ‘Welke vormen van  
social media zijn populair bij jongeren tussen de 15 en 18 jaar?’
Een deelhypothese kan zijn: ‘Twitteraars zijn doorgaans beter geïn-
formeerd over de actualiteiten dan Instagram-gebruikers.

Tip
Naast online informatiebronnen zou je ook eens in de bibliotheek kun-
nen kijken in vaktijdschriften. Daarin staan de laatste ontwikkelingen 
over jouw onderwerp. Ook de Radboud Universiteit heeft een grote 
collectie aan studieboeken waar jij je vooronderzoek kunt starten. Kijk 
voor meer info op www.ru.nl/ubn/
Daarnaast kun je ook instituten of instellingen benaderen die soortge-
lijk onderzoek doen of specifieke informatie kunnen verschaffen. Wel-
licht is er bij jou in de directe omgeving een dergelijke onderzoeksgroep 
waar je een kijkje mag nemen.
Noteer goed waar je de informatie vandaan haalt. Dit is niet alleen 
belangrijk voor je bronnenlijst, maar het helpt je ook om achtergrond- 
informatie te geven in de inleiding van je PWS.
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Hoofdstuk 3

ONDERZOEKEN
Nu de hoofdvraag, de deelvragen en de hypotheses definitief zijn vast-
gesteld, kun je bepalen hoe je hier antwoord op kunt krijgen. Daarvoor 
kun je verschillende onderzoeksmethoden gebruiken die hieronder 
worden uitgelegd. Heb je eenmaal bepaald welk type onderzoek het 
beste bij jouw onderzoeksvragen past, dan kun je een onderzoeksopzet 
maken die je daarna uitvoert.

Experiment
In deze vorm van onderzoek voer je één of meerdere experimenten uit 
om te komen tot antwoorden op jouw vragen. Ook hierbij kan een 
hypothese helpen en gebruik je het experiment om te toetsen of jouw 
verwachting klopt. De uitkomst van de ene proef kan een aanleiding 
zijn om een nieuwe proef te ontwerpen of een reden geven om jouw 
onderzoeksplan bij te stellen. Bij ‘proefjes doen’ denk je misschien al 
gauw aan een laboratorium met erlenmeyers en reageerbuisjes. Ook 
gedragsexperimenten kunnen proefjes zijn, die waardevolle informa-
tie geven over sociale vraagstukken.

Hoe voer je een experiment uit?
Bij een experiment is er vaak sprake van manipulatie van de omge-
ving of situatie. In het onderzoek spreken we van onderzoeksvariabe-
len om te kunnen bestuderen welke verschillen er ontstaan na deze 
manupulaties. Door het kiezen van de juiste meetsystemen registreer 
je de gevolgen van deze manipulatie.
Vooraf bepaal je wat je onafhankelijke variabelen zijn. Dit zijn factoren 
die jij als onderzoeker kan veranderen om diverse situaties te creë-
ren. Het effect van deze verandering kun je meten en deze resultaten 
noemen we afhankelijke variabelen. Stel dat je wil onderzoeken wat de 
optimale omstandigheden zijn voor planten om te overleven, dan zijn 
de hoeveelheden licht, water en temperatuur drie verschillende onaf-
hankelijke variabelen waarin je kunt variëren. De mate van groei is 
dan een voorbeeld van een afhankelijke variabele die je kunt meten.
Als je een vergelijking wil maken tussen twee verschillende situaties, 
is het goed om steeds één factor in je onderzoeksopzet te verande-
ren. Wil je onderzoeken hoe goed een plant groeit bij verschillende 
temperaturen, dan moet je alle andere onafhankelijke variabelen zo 
gelijk mogelijk houden. Als je naast de temperatuur bijvoorbeeld ook 
de voedingsbodem verandert, dan weet je niet zeker of het groeiver-
schil toe te schrijven is aan de wisselingen in temperatuur. Invloeden 
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van buiten moet je dan ook zo goed mogelijk voorkomen. Houd in 
dit voorbeeld rekening met licht en luchtvochtigheid. Je kan de ene 
plant wel op de verwarming zetten (warm, maar wel veel licht) en de 
andere in de koelkast (koud, maar heel weinig licht), maar door de 
ongewenste verschillen in lichtomstandigheden is het lastig te bepa-
len wat de invloed van temperatuur is op de plant.

Kader je onderzoek goed in en begrens je onderzoek, zodat het project 
haalbaar blijft. In de nieuwsgierigheid van een onderzoeker schuilt 
het gevaar dat je meer wil bestuderen dan de tijd toelaat. Door een 
proefexperiment (ook wel pilotexperiment genoemd) te doen, kun je 
op tijd signaleren of je de juiste middelen hebt en of je het onderzoek 
binnen de geplande tijd kunt uitvoeren. Op basis van deze pilot stel je 
je werkplan desnoods bij. 

Bronnenonderzoek
Hierbij verzamel je informatie uit de literatuur of gegevensbronnen. 
Dat kan zowel uit schriftelijke of online informatie. Je maakt gebruik 
van vooraf gegenereerde kennis en daardoor ben je onafhankelijk van 
proefpersonen.

Wanneer je een beschrijvend onderzoek uitvoert, zul je veel met bron-
nenonderzoek te maken hebben. Via vakliteratuur en naslagwerken 
is er veel informatie over jouw onderwerp beschikbaar en zul je op 
zoek moeten gaan naar informatie die specifieke antwoorden geven 
op jouw deelvragen.

De hoeveelheid data die vandaag de dag wordt opgeslagen is groot. Con-
sumenten, bedrijven, instellingen en verenigingen verzamelen cijfers 
die voor hun vakgebied belangrijk zijn. Weerstations houden meteoro-
logische gegevens bij, terwijl de vereniging van makelaars verkoopge-
gevens bijhoudt van de huizen in de verschillende regio’s van het land. 
Veel van deze datasets zijn vrij toegankelijk of eenvoudig op te vragen.  
Een belangrijke bron van data is het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek. Hier worden cijfers verzameld en verwerkt ten behoeve van de 
wetenschap, de overheid en het bedrijfsleven.

Hoe doe je bronnenonderzoek?
Zoeksystemen maken gebruik van trefwoorden en de vindbaarheid 
van de juiste informatie is hier dus sterk van afhankelijk. Door de 
juiste zoekstrategie toe te passen krijg jij te vinden wat jij nodig hebt 
om je vragen te beantwoorden.
Gebruik deze trefwoorden om te zoeken naar bronnen in de vorm 
van artikelen, publicaties, nieuwsberichten en naslagwerken. 
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Dit kan uiteraard thuis op het internet of in de mediatheek en open-
bare bibliotheken via hun eigen zoeksystemen. Een goed en toeganke-
lijk startpunt voor het vinden van informatie uit wetenschappelijke 
artikelen is Google Scholar, zeg maar het academische broertje van 
de welbekende zoekmachine. 
Kijk daarbij ook naar de betrouwbaarheid van de bronnen. Bij een 
wetenschappelijke publicatie in een vaktijdschrift kun je ervan uit-
gaan dat de informatie niet alleen nauwkeurig is, maar ook is getoetst 
door vakgenoten en daarom een hoge betrouwbaarheid heeft. Dat is 
anders dan bijvoorbeeld ervaringen van gebruikers op een openbaar 
forum. Om de betrouwbaarheid te verhogen is het goed om meer-
dere bronnen te gebruiken en te vergelijken of de informatie en data 
overeenkomen. Kijk daarbij ook wie de auteurs van de informatie zijn. 
In sommige gevallen worden onderzoeken gefinancierd door bedrij-
ven of andere commerciële instellingen, iets wat ‘conflict of interest’ 
wordt genoemd. Je moet dan goed beoordelen of de informatie uit het 
onderzoek voldoende objectief tot stand is gekomen.
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Enquête
Met deze vragenlijsten kun je groepen mensen vragen stellen die ant-
woord geven over gedrag, voorkeuren, ervaringen etc. Afhankelijk 
van de omvang van jouw enquête is het mogelijk om snel grote hoe-
veelheden informatie te verzamelen. Deze informatie is kwantitatief 
of kwalitatief. We speken van kwantitatieve informatie als het gaat 
om cijfers. ‘Hoeveel uur per week leest u de krant?’, ‘Hoeveel siga-
retten rookt u per dag?’ en ‘Hoeveel blessures hebt u dit seizoen op 
het veld opgelopen?’ etc. Het voordeel van een kwantitatieve dataset 
is dat deze overzichtelijk is en dat je makkelijk berekeningen hieruit 
kunt maken. Kwalitatieve informatie kan juist een veel diepere ver-
klaring geven en legt zaken bloot als motivatie, ervaring en gedach-
ten. Het gaat dan om vragen als ‘Welke informatie haalt u uit de 
krant?’, ’Waarom bent u begonnen met roken?’ en ‘Welke blessures 
hebt u dit voetbalseizoen opgelopen?’.

Hoe maak je een enquête?
Bedenk goed wat je te weten wil komen, zodat je vragenlijst niet 
onnodig lang is. Dit verhoogt de kans op een hoge respons op je 
enquête. Ook wanneer de enquête anoniem is, zijn mensen eerder 
geneigd een eerlijk antwoord te geven.
Voorkom sturende vragen of stellingen in je enquête waarin jouw 
mening zichtbaar is. Het gevaar hierbij is dat je respondenten die 
geen duidelijk standpunt hebben een bepaalde richting op stuurt. Een 
voorbeeld van een sturende stelling is ‘Uiteraard moet de gemeente 
meer investeren in veiligheid op straat.’
Houd vragen zo duidelijk mogelijk en vermijd dubbele ontkenningen. 
Hierbij staat er een ontkenning in de vraag of stelling en een ontken-
ning in het antwoord. Een voorbeeld van een dubbele ontkenning in 
een enquête is ‘De gemeente moet niet investeren in meer politie op 
straat: eens / niet mee eens.’ De kans is groot dat de respondent in 
verwarring raakt en een antwoord aankruist die niet overeenkomt 
met zijn of haar mening.
Bedenk of je kwantitatieve of kwalitatieve gegevens nodig hebt aan de 
hand van je deelvragen en hypothesen. Op deze manier kun je effec-
tief de vragen van je enquête formuleren. Als je het social mediage-
bruik in kaart wil brengen kun je bijvoorbeeld kijken naar het aantal 
uren per leeftijdsgroep. Je zult dat vragen willen stellen als ‘Hoe oud 
bent u?’ en ‘Hoeveel uur per dag maakt u gebruik van social media?’. 
Je kunt ook op zoek gaan naar de motivatie van social mediagebruik 
onder de verschillende leeftijdsgroepen. Je combineert dan kwantita-
tieve en kwalitatieve informatie en gebruikt de vraag ‘Hoe oud bent 
u?’ tezamen met ‘Wat doet u voornamelijk op social media?’.



Observatie
Wanneer je observeert, bekijk en analyseer je het gedrag van je proef-
personen. Je let op wat zij zeggen, wat hun houding is en wat hun 
lichaamstaal vertelt. Observeren kun je doen met al je zintuigen. 
Je kunt bijvoorbeeld kijken hoe een ruiter zijn lichaamsbewegingen 
aanpast aan het looppatroon van het paard.  Ook kun je luisteren 
naar de manier waarop mensen tegen elkaar praten. Zijn volwasse-
nen geneigd om hun toon te veranderen als zij tegen een kind praten? 
Hebben senioren de neiging om dit sneller te doen dan jongvolwasse-
nen? Maar ook de tast kan een belangrijk observatiemiddel zijn. Zo 
kan een arts voelen of een lymfeklier is opgezet om te bepalen of er 
sprake is van een ontsteking.

Hoe houd je een observatie?
Het is belangrijk om een observatie zo objectief mogelijk te houden. 
Dit is makkelijker als je bijvoorbeeld kunt tellen hoe vaak jouw proef-
persoon een bepaald soort gedrag vertoont. Ontwerp een observatie-
formulier waarbij je vooraf bepaalt wat je wil registreren. Kun je een 
turflijst gebruiken? Dit maakt het makkelijker om je resultaten te 
weergeven in grafieken. Wanneer je onderzoeksvraag een open karak-
ter heeft is het goed om zoveel mogelijk op te schrijven over je proef-
persoon (zie ook ‘gevalsstudie’ verderop).

Interview
In deze gespreksvorm stel je direct vragen aan de geïnterviewde zelf. 
Dit kan telefonisch of persoonlijk in een ‘face-to-face’ gesprek. Je 
kunt reageren op antwoorden en een groot voordeel is dat je diep in 
kunt gaan op het onderwerp. Uit zo’n dergelijk (diepte)interview kun 
je een diepgaand inzicht krijgen in de individuele opvattingen van 
een respondent.

Hoe houd je een interview?
Bedenk een aantal open vragen, waarop je door kunt vragen. Het 
geeft de geïnterviewde de mogelijkheid om zelf een antwoord te for-
muleren in plaats van alleen te antwoorden met ‘ja’ en ‘nee’. Luis-
ter aandachtig en vraag door als je iets niet begrijpt of als je meer 
wilt weten. Vul geen antwoorden in en vraag desnoods om de zin af 
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te maken als je gesprekspartner geen volledig antwoord geeft. Is het 
antwoord op de vraag complex, dan helpt het door het kort samen te 
vatten. Het nodigt uit om meer te vertellen en het voorkomt dat je in 
onwaarheden valt. Wil je het gesprek opnemen met een memorecor-
der of een app op je telefoon? Vraag dan uitdrukkelijk om toestem-
ming hiervoor.

Focusgroep
Bij deze vorm van een groepsgesprek breng je een vraag of stelling 
aan bod waar de deelnemers over gaan discussiëren. Anders dan bij 
een interview is er nu ook interactie tussen de ondervraagden moge-
lijk. De reactie van de ene deelnemer lokt een reactie uit bij de rest 
of vormt wellicht een vraag bij de ander.  De interviewer is dan een 
gespreksleider, die de discussie in goede banen leidt. Een focusgroep is 
een middel om te observeren wat en hoe mensen denken. De manier 
waarop mensen met elkaar communiceren levert ook waardevolle 
informatie op over wat er leeft bij de mensen met betrekking tot je 
onderwerp.

Hoe stel je een focusgroep samen?
Een focusgroep moet homogeen zijn met variatie tussen de deelne-
mers om voldoende meningen en inzichten te krijgen. Stel dat je 
wilt onderzoeken wat de opvattingen zijn over goed onderwijs, dan 
kun je bijvoorbeeld twee focusgroepen samenstellen: leerlingen uit 
de bovenbouw (homogeniteit: afnemers van onderwijs van dezelfde 
leeftijd) en docenten (homogeniteit: aanbieders van onderwijs). 
Geslacht en diversiteit in vakken zijn variaties die er binnen de groe-
pen aanwezig zijn. Op deze manier kun je bestuderen wat er leeft bij 
de verschillende groepen die te maken hebben met onderwijs en wat 
het verschil is in opvattingen  en behoeften. De interactie zou totaal 
anders zijn als je docenten en leerlingen bij elkaar in een focusgroep 
zet.

Gevalsstudie
In het Engels ook wel ‘case study’ genoemd. Hierbij wordt een indi-
vidu of een relatief kleine groep grondig bestudeerd aan de hand van 
verschillende onderzoeksmethoden. Een gevalsstudie is een goede 
manier om uitzonderlijke situaties (zoals een zeldzame ziekte) op te 
tekenen.

Hoe voer je een gevalsstudie uit?
Anders dan bij een experiment vindt een gevalsstudie plaats in de 
natuurlijke omgeving van de bestudeerde gevallen. Er is dus geen 
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manipulatie van omstandigheden om te komen tot nieuwe inzich-
ten. Daarmee heeft een gevalsstudie een sterk beschrijvend karakter. 
Typische onderzoeksmethoden binnen een gevalsstudie zijn docu-
mentenonderzoek (brieven, foto’s, video’s, notities etc.), interviews 
en observaties.

Tip
Sinds mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming van kracht. Deze gebiedt je om goed na te denken en uit te 
leggen welke gegevens je opslaat, voor welke tijdsduur en wie de gege-
vens mogen inzien. Overleg met je docent welke regels jouw school 
hanteert als het gaat om bescherming van privacygegevens.

Planning
De deelvragen geven al een goede indicatie uit welke onderdelen jouw 
onderzoek bestaat. Je hebt goed voor ogen welke materialen en onder-
zoeksmethoden je moet gebruiken om antwoorden te vinden op jouw 
onderzoeksvragen. Maak een reële tijdsinschatting waarin je het 
onderzoek kan uitvoeren. De verschillende vormen van onderzoek 
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vereisen vaak verschillende tijdsindelingen. Zo kan een goed ontwor-
pen enquête veel tijdswinst opleveren bij de analyse. Je zult daarom 
meer tijd inplannen voor de voorbereiding. Heb je een labexperiment 
ontwikkeld, dan zul je waarschijnlijk meer tijd bezig zijn met het uit-
voeren van de experimenten om de juiste data te genereren.

Uitvoering en het bijhouden van een logboek
Onderzoekers houden nauwgezet bij welke handelingen zij uitvoeren 
tijdens een experiment en wat de bevindingen zijn. In een zogeheten 
labjournaal of logboek is alles later makkelijk terug te lezen. Hierdoor 
kun je niet alleen je vervolgexperimenten beter inrichten, maar is het 
ook bij het maken van je verslag eenvoudiger te achterhalen waarom 
iets wel werkt of niet. Een logboek kun je bijhouden op je computer 
of in een apart schrift.
 

VOORBEELD LOGBOEK

Wanneer       Hoe lang          Waar          Wat                           Opmerkingen/aanvullingen

Week ...        3 uur                   Thuis         Informatie

                                                                        verzamelen

Week ...

Week ... 

Week 30       20 minuten      School      Bespreking              Alle informatie

                                                                       voortgang               verzamelen om mee te

                                                                       met docent             nemen naar het gesprek

Week ...

Week ... 

Week ...        2 uur                   School      Presentatie             Foto's verzamelen om in

                                                                       maken                      de presentatie te zetten

 Week ...       2 uur                   School     Presenteren!!!
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Tip
Een logboek is niet hetzelfde als een tijdsplanning. Bij een tijdsplanning 
kijk je in de toekomst, terwijl je in een logboek juist registreert wat 
je gedaan hebt en wat je bevindingen zijn. In een logboek kun je ook 
terugkijken of de activiteiten kloppen met het plan van aanpak.

Kwantitatief onderzoek
Wanneer je tijdens jouw experimenten data verzamelt in de vorm van 
hoeveelheden (getallen), spreken we van kwantitatief onderzoek. Het 
voordeel van kwantitatieve data is dat je makkelijker kunt vergelijken. 
Je kunt gemiddeldes (de som van je getallenreeks, gedeeld door het 
aantal opgetelde getallen) en medianen (de middelste waarde uit een 
reeks getallen) uit twee groepen met elkaar vergelijken en statistiek 
toepassen bij complexere vraagstukken. 
De cijfers uit een kwantitatieve dataset lenen zich uitstekend om 
grafisch uitgezet te worden. Dit kan gaan om een relatief eenvou-
dig cirkeldiagram tot een histogram met standaardaafwijkingen of 
nog complexere statistische weergaves als een boxplot. Het is belang-
rijk om goed te kijken welke berekeningen en weergavemethoden 
het beste bij jouw onderzoek passen. En welke manier je ook kiest, 
een grafiek moet duidelijk, volledig en te begrijpen zijn. Ook zonder 
onderschrift.

Kwalitatief onderzoek
Het is niet altijd mogelijk om informatie te verzamelen die uit te 
drukken is in getallen. Denk daarbij aan interviews, enquêtes met 
open vragen of een studie naar het leven van een persoon. Bij kwa-
litatief onderzoek gaat het vooral om het ‘waarom’ en daarbij kun je 
denken aan ervaringen van personen of beschrijvingen van levensge-
beurtenissen. Enquêtes met open vragen, interviews en observaties 
zijn bronnen van kwalitatieve gegevens. Het beschrijvende karakter 
van kwalitatief onderzoek maakt het vaak moeilijker om conclusies 
te trekken in vergelijking met kwantitatief onderzoek.

Kwantificeren van data
Soms kun je uit kwalitatieve beschrijvingen kwantitatieve infor-
matie halen. Daarbij helpt het wel om in de ontwerpfase van jouw 
onderzoek (bijvoorbeeld bij het bedenken van jouw enquêtevragen) 
te kijken welke antwoorden je kunt verwachten en hoe je dit om 
kunt zetten in getallen. Als je bijvoorbeeld wilt weten hoe bewoners 
de veiligheid in hun wijk ervaren (open vraag), zul je verschillende  
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verhalen horen. Waarschijnlijk wil je de respondenten niet teveel stu-
ren door hier een meerkeuzevraag van te maken. Op deze manier geef 
je de ondervraagden de kans om situaties te schetsen waar jij niet aan 
gedacht hebt. Je kunt echter verwachten dat er verschillende patro-
nen ontstaan. Last van criminaliteit, geluidsoverlast, huiselijk geweld, 
onveilige verkeerssituaties, oplettende buren: het zijn allemaal moge-
lijke antwoorden waarvan je weet dat ze genoemd kunnen worden. 
Door later te kijken hoe vaak elke situatie voorkomt, kun je deze data 
van deze woonwijk kwantificeren en vergelijken met andere wijken.

Tip
Wil je peilen in welke mate een stelling van toepassing is op een res-
pondent? Gebruik een even aantal aan keuzes om te voorkomen dat 
mensen bij twijfel geneigd zijn te kiezen voor de middelste optie.

Voorbeeld:
‘Ik sla het ontbijt op een normale werkdag over.’
[  ] nooit
[  ] soms
[  ] regelmatig
[  ] altijd
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Hoofdstuk 4

ANALYSEREN
Tijdens je experimenten verzamel je een grote hoeveelheid gegevens. 
Het is voor de onderzoeker, laat staan voor de lezer, onmogelijk om de 
vraagstelling te beantwoorden aan de hand van de ruwe data. Om dit te 
verwerken tot begrijpelijke informatie zul je deze data moeten beoor-
delen en analyseren.

Wanneer je werkt met getallen (kwantitatief) zul je alle gemeten 
getallen moeten verwerken in berekeningen. Soms volstaat het om 
kengetallen (zoals het gemiddelde en de mediaan) te berekenen en dit 
uit te zetten in grafieken. Afhankelijk van je vraagstelling en onder-
zoeksmethode kun je complexere analysemethoden uit de statistiek 
gebruiken.
Ook als je kwalitatief onderzoek doet, is het nodig om je verkregen 
meetgegevens te verwerken. Zo is een bandopname van een inter-
view of een notitie van een observatie nog geen bruikbare informatie. 
Door te coderen kun je orde scheppen in de warboel van de grote 
hoeveelheid data van bijvoorbeeld een interview. Het begint dan bij 
het woord voor woord opschrijven van wat er gezegd wordt. Dit pro-
ces wordt ook wel transcriberen genoemd. Vervolgens kun je hierin 
labels plakken om verschillende citaten te coderen. Het wordt dan 
makkelijker om te kijken welke verschillen en overeenkomsten er zijn 
tussen de fragmenten met dezelfde code. Je kunt ook kijken of er juist 
patronen ontstaan tussen fragmenten met verschillende codes.

Kwaliteitscontrole
Geen enkele meetmethode is onfeilbaar. Daarom kan het voorkomen 
dat er uitschieters en inconsistenties ontstaan in je dataset. Om na 
te gaan of deze uitzonderlijke meetwaarden ook echt kloppen kun je 
terugvallen op je dagboek. Wellicht heb je een geluidsmeting gedaan 
en moest je vanwege verbouwingswerkzaamheden ergens anders gaan 
staan om geluidsoverlast te registreren. Als deze meetomstandighe-
den wezenlijk anders zijn dan de andere meetmomenten, is het juist 
om deze datapunten te censureren, ofwel weg te laten uit je analyse. 
Als je hier geen duidelijke aanwijzing voor hebt, dien je deze uitschie-
ters echter mee te nemen als geldig gemeten waarde.
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Correlatie en oorzakelijk verband
Wanneer de verandering in de ene (onafhankelijke) variabele leidt 
tot een soortgelijke verandering in de andere (afhankelijke) variabele, 
dan spreken we van een correlatie. Neem het eerdergenoemd expe-
riment met de plant als voorbeeld: als een temperatuurstijging van 
10% leidt tot een extra groei van 10%, noemen we dit een perfecte 
positieve correlatie. Zou een temperatuurstijging van 10% leiden tot 
een achterstand in groei van 10%, dan spreken we van een perfecte 
negatieve correlatie.

In het onderzoek kijk je vaak naar de samenhang tussen oorzaak 
en gevolg. Er is sprake van samenhang als de ene variabele varieert, 
tezamen met de andere variabele. Een vorm van samenhang is een 
oorzakelijk (ook wel causaal genoemd) verband. Laten we weer het 
voorbeeld nemen van het effect van warmte op de groei van een 
plant. Als de toename in lengte direct toe te schrijven is aan de tem-
peratuur spreken we van een oorzakelijk verband tussen deze twee 
variabelen. Dat er een correlatie is, betekent namelijk niet auto-
matisch dat er een oorzakelijk verband is. Als er ijs ligt en er meer 

geschaatst wordt, zul je wellicht meer kneuzingen door 
valpartijen opmerken. Tegelijkertijd wordt er langs de 

kant van een wedstrijd op natuurijs veel erwtensoep 
verkocht. Je kunt concluderen dat er meer blessu-
res optreden als er meer erwtensoep wordt gege-
ten, maar in dit voorbeeld is er geen oorzakelijk 
verband tussen deze twee factoren.

Confounding
De relatie tussen je onderzoeksvariabele en uitkomst kan beïnvloed 
worden door andere factoren. In dat geval kan je niet met zekerheid 
een uitspraak doen over de variabele waarmee je experimenteert.  
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Uit onderzoek naar het effect van borstvoeding en het intelligentie-
niveau van het kind, bleek er een positieve correlatie te zijn: kinde-
ren van moeders die borstvoeding gaven, bleken inderdaad een hoger 
intelligentieniveau te hebben. Daarbij stond men echter niet stil dat 
moeders met een hoger intelligentieniveau veel vaker borstvoeding 
gaven dan vrouwen met een lager intelligentieniveau, wat ook een 
belangrijke factor is bij de ontwikkeling van het kind.

Bias
Soms lijken de onderzoeksgroepen op elkaar terwijl ze dat in feite 
niet zijn. Wil je onderzoeken of in ziekenhuis A veel meer sterftege-
vallen voorkomen op de hartbewaking dan in ziekenhuis B, dan wil 
je hoogstwaarschijnlijk kijken naar het aantal patiënten dat behan-
deld wordt en hoeveel daarvan tijdens het verblijf overlijdt. Als blijkt 
dat het ene ziekenhuis gespecialiseerd is in veel complexere hart-
aandoeningen en daarom patiënten met een groter overlijdensrisico 
aanneemt, zul je hierdoor een vertekening krijgen van je onderzoeks-
groepen. Deze vertekening noemen ze ook wel bias.

Sommige van deze confounders en het voorkomen van bias kun je 
niet uitsluiten en bij het trekken van je conclusies dien je aan te 
geven welke invloed dit heeft op jouw meetresultaten. Het geeft voor 
jou en andere onderzoekers aanknopingspunten om vervolgonder-
zoek te plegen. Neem dit dan ook mee in je discussie.

Conclusies trekken
Uiteraard wil je graag een éénduidig antwoord kunnen geven op je 
hoofdvraag. Deze heb je echter niet voor niets opgedeeld in deelvra-
gen, omdat jouw onderwerp waarschijnlijk meerdere facetten bevat. 
Maak het voor jezelf overzichtelijk en probeer ook deelconclusies te 
trekken. Deze interpretatie van je bevindingen doe je zo objectief 
mogelijk, waardoor anderen tot dezelfde conclusie moeten komen als 
zij jouw data en analyse objectief beoordelen.

Het kan voorkomen dat je geen eenzijdig antwoord kan geven op 
jouw hoofdvraag. Wees gerust, dit komt vaak voor. Sta er echter bij 
stil waarom de deelconclusies niet allemaal dezelfde kant op wijzen. 
Ligt het toch aan een foute meetmethode? Is het probleem complexer 
dan men ooit had kunnen denken? Of misschien is de uitkomst van 
jouw onderzoek wel dat er helemaal geen verschil bestaat tussen jouw 
onderzoeksvariabelen. Ook dit kan een goed resultaat zijn, afkom-
stig uit goed onderzoek. Dit is waardevolle informatie, want het geeft 
ruimte om met vervolgonderzoek weer een stapje verder te komen in 
de zoektocht naar de juiste informatie.
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Hoofdstuk 5

VERSLAGLEGGEN
Wanneer je tijdens de dataverwerking zorgvuldig hebt geanalyseerd 
wat je bevindingen zijn, is het tijd om het aan de buitenwereld te ver-
tellen. Wetenschappers publiceren hun onderzoek in artikelen die in 
vaktijdschriften verschijnen. Deze hebben doorgaans een vaste, sys-
tematische volgorde en dat zorgt ervoor dat vakgenoten snel de juiste 
informatie terug  kunnen vinden.

Een PWS bevat dezelfde informatie en is op een manier geschreven, 
zodat het een helder en lopend verhaal vertelt. Dit verhoogt de lees-
baarheid, ook voor diegenen die wellicht niet in hetzelfde vakgebied 
werken. De onderdelen voor een PWS zijn:

• Voorwoord
• Inhoudsopgave
• Inleiding
• Hoofdstukken
• Conclusie en discussie
• Referenties
• Bijlagen
• Woordenlijst

Voorwoord
Om je PWS een persoonlijk tintje te geven, kan je in je voorwoord 
vertellen waarom je voor dit onderwerp hebt gekozen, wat je ervarin-
gen waren tijdens het doen van het onderzoek en mensen bedanken 
voor hun steun en bijdragen in het proces.
Daarnaast kun je ook een korte samenvatting geven van wat je hebt 
gedaan en een tipje van de sluier oplichten over je bevindingen. Het 
maakt de lezer nieuwsgierig naar het eindresultaat.

Inhoudsopgave
Tekstverwerkingsprogramma’s zoals Word (Microsoft) en Pages 
(Apple) helpen je structuur te geven aan je tekst. Als je hier goed 
gebruik van maakt, is het indelen van je inhoudsopgave erg eenvou-
dig. Bedenk daarom goed hoe je elk hoofdstuk vormgeeft. Gebruik 
hoofdtitels en subtitels om je tekst te structureren, zodat je met een 
paar muisklikken een kant en klare inhoudsopgave kunt maken.
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Inleiding
Elk onderzoek heeft een reden en een basis waarop verder wordt 
gezocht naar nieuwe antwoorden. De inleiding geeft achtergrondin-
formatie over jouw onderwerp. Ook kun je hier een koppeling maken 
naar de actualiteit. Daarnaast vertel je welke hoofdvraag jouw PWS 
beantwoordt en welke deelvragen en hypothesen je daarvoor hebt 
geformuleerd.

Hoofdstukken
De basis van jouw PWS bestaat uit jouw onderzoek. Daarbij zijn jouw 
deelvragen al belangrijke hoofdstukken in het eindverslag. Elk hoofd-
stuk bestaat uit een korte inleiding (waarom heb je deze deelvraag 
bedacht?), een omschrijving van jouw deelexperiment (materiaal en 
methoden), de resultaten en een deelconclusie.

Conclusie en discussie
Om tot een antwoord op jouw hoofdvraag te komen, kun je in deze 
sectie uiteen zetten wat je hebt ontdekt en welke verbanden je legt. In 
de conclusie kijk je terug op je hypothesen. Op basis van jouw resul-
taten bepaal je of deze kloppen of dat deze weerlegd moeten worden.
Onderzoekers zijn van nature ook kritisch op hun eigen werk. In de 
discussie is het goed om na te gaan wat er goed en fout ging tijdens het 
proces. Kun je een aanbeveling doen? Is er ruimte voor verbeteringen 
in de experimenten? In welke context kun jij je bevindingen plaat-
sen? Wellicht heb je antwoord gevonden op jouw hoofdvraag, maar 
ontstaan er vele andere vragen en daarom kun je in dit deel van jouw 
verslag ook voorstellen doen voor vervolgonderzoek.

Referenties
Dit wordt ook wel de bronvermelding genoemd. In de tekst verwijs je 
direct na elk citaat naar de auteur en het jaartal van publicatie.
Voorbeeld
“Uit dierproeven blijkt dat ratten die [...] meer kans hebben op over-
gewicht. (Jansen, 2014).”

Deze verwijzingen zet je overzichtelijk uiteen aan het eind van je PWS 
in een literatuurlijst. Het is ook voor de lezers nuttig om te weten hoe 
zij meer te weten kunnen komen over jouw onderwerp. Vermeld de 
verschillende bronnen op de volgende manier:

Wetenschappelijke artikelen
naam en voorletters. Titel van het artikel. tijdschrift. datum; volume: 
pagina’s.
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Voorbeeld
Jansen VH, Terberg DT, Xing YW. Social status linked to obesity in 
adolescents. Journal of Nutritional Medicine. 2014; 45:98-104

Boeken
Naam en voorletters. Titel van het boek (jaar van uitgave). Uitgeverij, 
plaats. pagina’s en onderdeel
Voorbeeld
De Vries JT, Hermsen A. Handboek bedrijfseconomie (2015). CashPress, 
Uithoorn. pag. 205-8 §2.3 ‘liquiditeit’

Websites
Vermeld de organisatie en zo mogelijk de auteurs, url en datum van 
raadplegen.
Voorbeeld
Overzicht methaanuitstoot Nederland. Centrale Registratie Milieu- 
statistieken 
https://www.milieustats.nl/methaan-2018.html (23 januari 2018).

Overige bronnen
Aanvullend kun je bijvoorbeeld documentaires, radioprogramma’s 
en persoonlijke communicatie als interviews of telefoongesprekken 
gebruiken als informatiebronnen. Documenteer beknopt maar vol-
ledig hoe anderen deze informatie terug kunnen vinden door data, 
namen en titels te vermelden. Bedenk daarbij dat privégegevens als 
namen, telefoonnummers en adressen niet zomaar op straat mogen 
komen te liggen. Dit voorkom je met de vermelding ‘bron bekend bij 
auteur PWS’.

Tip
Referenties opstellen kan op verschillende manieren. Wetenschap- 
pelijke tijdschriften hebben daar soms eigen richtlijnen voor. Veel- 
gebruikte en overzichtelijke methoden zijn onder andere de Harvard- 
methode en de APA-methode (American Psychology Association).

Bijlagen
Het kan voorkomen dat je gegevens, meetinstrumenten (zoals een 
enquête) of laboratoriumprotocollen, moet toevoegen om een com-
pleet beeld te geven van jouw onderzoek. Deze grote hoeveelheden 
informatie maken je tekst echter minder goed leesbaar als je ze in de 
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hoofdstukken zou plaatsen. Daarom neem je deze mee als bijlagen. 
Zorg ervoor dat elke bijlage een nummer krijgt en verwijs daar duide-
lijk naar in de tekst.

Woordenlijst 
We weten wat DNA doet, maar waar staat deze afkorting nou eigen- 
lijk voor? Een bioloog kan je dit waarschijnlijk meteen vertellen, maar 
voor de gemiddelde lezer roept het veel vragen op. Als jouw PWS veel 
moeilijke termen of vakjargon bevat, kan het nodig zijn om een woor-
denlijst te maken waarin je deze begrippen uiteenzet. Sorteer deze 
dan ook op alfabetische volgorde, zodat de begrippen makkelijk te 
vinden zijn.

Inleiding...
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Hoofdstuk 6

SCHRIJFTIPS
Creatieve fase
In de weken van je onderzoek heb je veel kennis opgedaan en informa-
tie verzameld. Als deskundige is het de taak om zo bondig en toch zo 
volledig mogelijk jouw boodschap over te brengen. Wanneer je zelf niet 
goed voor ogen hebt wat deze boodschap is, zal de lezer dit al snel door-
hebben.

Weet wat je wil vertellen
Bekijk per vraag en hoofdvraag wat je hoofdboodschap is. Zorg ervoor 
dat elk onderdeel een inleiding, romp en slot heeft. Hiermee help je 
de lezer beter te begrijpen wat het verband is tussen jouw deelonder-
zoeken en de uitkomst daarvan.

Houd je doelgroep voor ogen
Als je weet waarom je iets wil vertellen en aan wie, dan is het makke-
lijker om de stijl van jouw PWS te bepalen. Bij een publieksvoorlich-
ting kies je een luchtiger vorm van feiten presenteren dan wanneer je 
schrijft voor wetenschappers binnen het vakgebied.

Kies je invalshoek
Je eigen houding tegenover het onderwerp bepaalt de toonzetting in 
je tekst. Geef je als onderzoeker feiten en heb je een neutrale houding 
of kijk je als criticus naar een trend in de samenleving en geef je een 
duidelijk onderbouwde mening? Geef in het laatste geval aan dat het 
gaat om een persoonlijk perspectief en benadruk je subjectiviteit in 
de discussie. 

Ambachtelijke fase
In de creatieve fase leg je de focus op de inhoud. Nu is het tijd om het 
leesbaar te maken voor je publiek. Je verlaat de stoel van onderzoeker 
en neemt plaats achter het bureau van de schrijver. Ook dit is hard 
werken en sleutelen: inkorten, aanvullen, verduidelijken, voorbeel-
den geven, sneller ‘to the point’ komen, koppen bedenken en taal- en 
stijlfouten opsporen. De ambachtelijke fase verhoogt het leesgemak 
en daarmee ook het leesplezier.

Verkort zinnen
a. Ten tijde van het deelonderzoek met als doel het bepalen van de 

gemiddeld gereden snelheid, kwam aan het licht dat in vijftig  
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procent van de gevallen de automobilisten ver boven de maximum 
toegestane snelheid het meetpunt passeerden.

b. Het deelonderzoek naar de gemiddelde rijsnelheid wees uit dat de 
helft van de automobilisten harder reed dan toegestaan. (formeler)

c. Onze meting naar de gemiddelde rijsnelheid laat zien dat de helft 
van de auto’s te hard reed. (informeler)

Bovenstaand voorbeeld geeft duidelijk weer hoe je een wollige tekst 
kunt versimpelen zonder afbreuk te doen aan de boodschap.

Vermijd tangconstructies
a. Met deze enquête gaven de door de overheid als personen met een 

lager sociaal economische status aangemerkte inwoners inzicht in 
hun woonsituatie.

b. De inwoners gaven met deze enquête inzicht in hun woonsituatie. 
Zij zijn door de overheid aangemerkt als personen met een lager 
sociaal economische status.

Als je teveel informatie in één zin probeert te proppen, loop je de kans 
om in zogeheten tangconstructies terecht te komen. In het voorbeeld 
zie je dat het lidwoord ‘de’ samen met het zelfstandignaamwoord 
‘inwoners’ een boel informatie omsluit. Splits het op in meerdere zin-
nen, zodat je duidelijker weet welke woorden er bij elkaar horen.

Schrijf actief
a. De patiënt werd dagelijks door hem gezien.
b. Hij zag de patiënt dagelijks.

Vermijd de lijdende vorm en maak de zinnen actief. Door vormen van 
‘worden’ te gebruiken, creëer je een zekere afstand tot de boodschap.

Werkwoordverwording
Kijk waar en hoe je werkwoorden kunt samentrekken om zinnen 
minder lang te maken.

Het bijhouden van gegevens Gegevens bijhouden
Het rijden van auto  Autorijden
Het tekenen van strips  Striptekenen

Lettertype
Wekenlang onderzoek en schrijfwerk verdienen een mooi gezicht. 
Dat geef je met een helder leesbaar lettertype. Daar bestaat overigens 
nogal discussie over bij typografen.
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Schreef
a. Een lettertype met schreef begeleidt je in de horizontale leesrichting. 

(Times New Roman)
b. Een lettertype zonder schreef is losser en geeft een vrijer gevoel. 

(Arial)

Bij sommige lettertypes zie je als het ware de letters uitlopen bij de 
uiteinden van de letterlijnen, ook wel schreef genoemd. Een bekend 
voorbeeld hiervan is Times New Roman. Deze uitlopers gaan met 
onze natuurlijke leesrichting mee en helpen bij het lezen van grote 
stukken tekst. Veel romans en kranten maken hier gebruik van.
Soms kan een schreef ook beperkend aanvoelen; zeker wanneer je 
PWS veel plaatjes en illustraties bevat en je een vrije lay-out wil 
gebruiken. Zo is Arial een veel gebruikt lettertype zonder schreef.

Eenheid in lettertypes
De keuze is daarom erg persoonlijk. Belangrijk is dat je ook hierin 
consistent blijft. Gebruik voor je basistekst (ook wel broodtekst 
genoemd) steeds hetzelfde lettertype. Je kunt er ook voor kiezen om 
de koppen in een ander lettertype op te maken om meer aandacht te 
trekken. Eventueel kun je voor het onderschrift van je illustraties, 
grafieken en tabellen een ander lettertype gebruiken. Hierdoor geef 
je aan dat dit stukje tekst niet bij je broodtekst hoort en maak je 
het voor de lezer makkelijker om de informatie te koppelen aan de 
afbeelding.
Gebruik niet meer dan twee of hooguit drie verschillende letterty-
pes. Zo voorkom je dat het een rommelig geheel wordt. Variëren in 
grootte en kleur kan altijd om verschillende tekstdelen aan te duiden.

Check je tekst CCC model
Heb je ook de ambachtelijke fase goed doorstaan? Goed zo! Je bent 
er bijna. Verlaat nu ook de stoel van de schrijver en loop je tekst nog 
een keer na en neem plaats in de leesstoel van je publiek. Beter nog: 
wees je eigen redacteur. Het is goed om je tekst na de ambachtelijke 
fase even te laten liggen. Je neemt zo meer afstand van je PWS en 
daardoor kun jij je beter inleven in jouw doelgroep.

Een handige methode is het CCC-model. Hiermee analyseer je wat er 
goed en fout is in je tekst.

Correspondentie
Hiermee controleer je of de tekst aansluit bij de lezer. Sluit mijn doel 
als schrijver aan bij de verwachtingen van de lezer? Is de inhoud vol-
ledig genoeg om mijn boodschap over te brengen? Heeft de lezer meer 
voorbeelden en uitleg nodig om het te begrijpen?
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Consistentie
Op verschillende manieren kunnen we boodschappen schriftelijk 
overbrengen. Schrijf je in de eerste persoon (ik-vorm) of in de derde 
persoon (hij/zij-vorm)? Vaak is dit een persoonlijke keuze en als je 
kiest voor een bepaald perspectief, blijf daar in je hele PWS dan ook 
bij.
Stel dat je een overzicht wil geven van veldslagen in Europa en Klein-
Azië. Geef je de oorlogen die aangevoerd werden door Alexander de 
Grote chronologisch weer, dan doe je dat ook bij de gevechten van 
Napoleon. Het is onlogisch om dan ineens zijn veldslagen te ordenen 
naar bijvoorbeeld legergrootte.
Wanneer je meerdere grafieken naast elkaar gebruikt is het goed om 
de assen gelijk te houden. Zo kun je in één oogopslag de orde van 
groottes overzien. Uiteraard is het noodzakelijk om de assen aan te 
passen als het verschil tussen de verschillende waardes niet meer 
goed overkomt.

Correctheid
Het klinkt als een open deur: feiten checken. Niets is vervelender dan 
erachter komen dat je conclusie gebaseerd is op verkeerde cijfers. Een 
verkeerde komma, datasets omwisselen of simpelweg een jaartal ver-
keerd lezen in de bronnen. Je zult niet de eerste zijn die het overkomt.
Ook taal- en stijlfouten spoor je in deze fase op. De schilder heeft de 
muur niet geverft, maar de sporter heeft wel op de golven gesurft. Een 
kraai is niet groter als een pelikaan, maar wel groter dan een kolibri. 
Onderschat niet hoe makkelijk dit soort fouten de vaart van jouw 
PWS verminderen en afleiden van jouw boodschap. Laat je ouders 
of vrienden je werk lezen voordat je het inlevert; hun afstand tot het 
onderwerp geeft een frisse blik op de materie!
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Hoofdstuk 7

PRESENTEREN
De reden van je onderzoek, je onderzoeksmethode, de belangrijkste 
resultaten en je conclusie kun je waarschijnlijk in twee minuten opsom-
men. Bedenk echter dat je tien minuten (of misschien wel meer) hebt 
om je klasgenoten en docenten te vertellen over jouw onderzoek. Beter 
nog: mee te nemen in het proces dat geleid heeft tot jouw PWS. Het 
zijn jouw ‘ten minutes of fame’ en aan jou de taak om het publiek vanaf 
de eerste seconde te boeien.

Opzet
Je bent expert op jouw gebied, je hebt alle opgedane kennis volledig 
en gestructureerd samengevat in je verslag. Wat ga je vertellen? Mis-
schien is het zelfs beter om je af te vragen ‘wat wil ik meegeven aan 
de mensen?’ en ‘hoe zorg ik ervoor dat zij met de juiste boodschap 
naar huis gaan?’.
Maak eerst een opzet van je presentatie, net zoals bij het schrijven 
van je onderzoeksverlag:

Introductie
Waarom dit onderzoek? Wat trekt mij persoonlijk aan tot dit onder-
werp? Welke achtergrondinformatie geef ik en wat is het doel van 
mijn onderzoek (hoofd- en deelvragen)?

Methoden en resultaten
Gezien de tijd heb je maar enkele minuten om je deelonderzoeken te 
bespreken. Zorg er daarom voor dat de aansluiting met de hoofdvraag 
duidelijk is en wat de deelconclusies zijn. Vertel hoe je aan je gegevens 
komt, maar treed niet te veel in detail over je materialen en onder-
zoeksmethoden. Tabellen met ruwe data laat je achterwege; zorg voor 
heldere grafieken die in één oogopslag de hoofdboodschap weergeven.

Tip
Trek bij het presenteren van je deelonderzoeken ook zo vroeg mogelijk 
de aandacht. Dat betekent dat je volgorde van doel, resultaten en con-
clusie best mag omgooien.

Hoofdvraag
Welke maatregelen zijn er nodig om de verkeersveiligheid te verbeteren 
op de kruising voor onze school?
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Vergelijk dit:
“Gierende banden, omdat automobilisten flink op de rem moesten 
staan: het is veel erger dan we hadden verwacht (conclusie). Om het 
aandeel van de scholieren in de veiligheid te bepalen, keken we naar 
het aantal leerlingen dat tussen 8.00 uur en 8.45 uur door rood reed 
(doel). Meer dan zeventig procent van de leerlingen kon niet wachten 
totdat het verkeerslicht op groen sprong (resultaten). Eén week lang 
stonden wij uit het zicht om ervoor te zorgen dat de weggebruikers hun 
gedrag niet zouden aanpassen. We hebben ook onderscheid gemaakt 
tussen bromfietsers en gewone fietsers, omdat we denken dat ook het 
vervoersmiddel invloed heeft op risico’s nemen (methode).”

Met dit:
“Om het aandeel van de scholieren in de veiligheid te bepalen, keken 
we naar het aantal leerlingen dat tussen 8.00 uur en 8.45 uur door rood 
reed. Eén week lang stonden wij uit het zicht om ervoor te zorgen dat 
de weggebruikers hun gedrag niet zouden aanpassen. We hebben ook 
onderscheid gemaakt tussen bromfietsers en gewone fietsers, omdat 
we denken dat ook het vervoersmiddel invloed heeft op risico’s nemen. 
Meer dan zeventig procent van de leerlingen kon niet wachten totdat 
het verkeerslicht op groen sprong. Daardoor moesten automobilisten 
zelfs flink op de rem trappen om een ongeluk te voorkomen. Dit aantal 
overtredingen is veel hoger dan wij hadden verwacht.”

In het laatste voorbeeld voel je bijna het ongeduld van het publiek. 
‘Vertel! Vertel! Wat kwam er uit?’ Bedien je publiek en neem die onrust 
weg door al vroeg in je betoog de aandacht te trekken.

Conclusie
Nu je het publiek hebt overtuigd met de antwoorden op jouw deel-
vragen is het eenvoudig om je hoofdvraag te beantwoorden. Prikkel 
ook hierbij de toeschouwer. Heeft jouw PWS een adviserend karakter? 
Herinner je klasgenoten aan anekdotes en gebeurtenissen die jul-
lie als klas hebben meegemaakt. Wijs hen erop hoe dit advies in die  
situatie toegepast kan worden. Of misschien heb je wel iets onder-
zocht waar iedereen mee te maken heeft, zoals een biologisch pro-
ces als verstandskiezen krijgen. Maak er een persoonlijk verhaal van 
waar het publiek zich mee kan identificeren.
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Dia’s maken
Jouw diapresentatie ondersteunt jouw verhaal en niet andersom.  
In feite wil je dat de aandacht naar jou uitgaat en niet naar het 
scherm. Bedenk daarom altijd eerst wat je wil zeggen en hoe je dat 
gaat vertellen en niet wat je in Powerpoint moet invoeren om je ver-
haal vorm te geven.

- Maak geen letterlijke opsomming van wat je vertelt. Waarom zou-
den de mensen immers naar jou luisteren als ze het toch van het 
scherm kunnen aflezen? Beter is het om aan de hand van een foto 
of illustratie een voorbeeld te geven, dat het publiek helpt de com-
plexe materie te begrijpen.

- Gebruik niet teveel dia’s. Houd één dia per minuut aan en gebruik 
animaties bij elementen zoals pijlen en tekstblokken om verschil-
lende onderdelen in je betoog te benadrukken. Ook hierbij geldt, 
houd de animaties zo subtiel mogelijk om de aandacht bij je verhaal 
te houden.

- Infographics geven veel informatie en nemen slechts beperkte 
ruimte in. Het gebruik van samengestelde illustraties is de laatste 
decennia enorm toegenomen. Mooie voorbeelden van infographics 
zijn de weerkaarten die meteorologen bij het weerbericht gebrui-
ken. Deze zitten boordevol informatie. Je kan zien hoe warm het 
op de verschillende plekken is en of er regen valt. Soms staat ook 
de windkracht en windrichting aangegeven en tezamen met het 
verhaal van de weervrouw of -man, weet je precies of je morgen een 
korte broek aan moet trekken en of je een regenjas in je tas moet 
stoppen. Ook de informatie- en veiligheidskaart in een passagiers-
vliegtuig is een infographic, die de veiligheidsprocedure nog één 
keer samenvat.

Het maken van een infographic is niet ‘zomaar’ het samenstellen 
van een plaatje. De informatie is gebaseerd op onderzoeksresultaten.  
Is er een manier waarop jij jouw gegenereerde informatie kunt samen- 
vatten in een infographic? Het is een prachtig middel om hiermee je 
presentatie te versterken.
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Overtuigen
De Griekse filosoof en wetenschapper Aristoteles 
schreef in zijn boek Ars Rhetorica over de kunst 
van het spreken. Ook in de moderne retoriek is 
Aristoteles nog steeds een belangrijke inspiratie-
bron. Om te kunnen overtuigen zijn drie begrip-
pen van belang: ethos, logos, en pathos.

Ethos
Dit wordt bepaald door de geloofwaardigheid van de spreker. Je zou 
dit ook de authoriteit van een persoon kunnen noemen. Wanneer je 
ziek bent, neem je waarschijnlijk eerder iets aan van je huisarts dan 
de overbuurman die nog een zalfje heeft liggen uit een exotisch land. 
Ook jij hebt een zekere authoriteit als expert in jouw onderwerp.

Logos
Het woord ‘logica’ is hiervan afgeleid. Hierbij gaat het om je redene-
ringsvermogen waarmee je de gegevens uit je onderzoek hebt geïnter-
preteerd. Neem de toeschouwer mee in het verhaal en organiseer de 
informatie op zo’n manier, dat zij uitgenodigd worden om mee te 
denken. Door sterke bewijzen te leveren vergroot je de overtuigings-
kracht van je verhaal.

Pathos
Interessanter is het emotionele aspect van je verhaal. Met je PWS heb 
je jouw ethos en logos al goed afgekaderd. De pathos speelt in op de 
gevoelens van de luisteraar en door deze aan te spreken, maak jij jouw 
boodschap overtuigender. Hoe doe je dat? Gebruik voorbeelden waar 
je toehoorders zich mee kunnen identificeren. ‘Een temperatuurstij-
ging van twee graden Celsius is funest voor onze leefwereld’ klinkt 
minder overtuigend dan ‘Het westen van Nederland tot aan Utrecht 
komt onder water te staan’. Daardoor komt de ernst van de situatie 
veel dichterbij. Door dit aspect toe te passen, zul je vanaf het begin 
van je inleiding de aandacht trekken en aan het slot van je verhaal 
de mensen met een boodschap naar huis sturen die in het geheugen 
gegrift staat.
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Begrippenlijst    

Analyse
Systematische verwerking en beoordeling van gegevens om tot bruik-
bare informatie te komen.

Correlatie
Een statistische samenhang van variabelen. Wanneer de waarden 
van de ene variabele de waarden van de andere variabele volgen, spre-
ken we van een correlatie. Dit wordt uitgedrukt met een getal tussen 
-1 (perfect negatieve correlatie) en +1 (perfect positieve correlatie).  
0 Betekent geen correlatie.

Data
Ook wel gegevens genoemd. Geregistreerde uitkomsten uit een meet-
methode.

Dataset
Verzameling van data, vaak in de vorm van een tabel met verschil-
lende soorten variabelen. Een dataset over bijvoorbeeld klimaat kan 
gegevens van verschillende steden weergeven zoals temperatuur, 
luchtvochtigheid, neerslag etc.

Empirische cyclus
Het proces van theorie, hypothesevorming, toetsing door eigen waar-
nemingen en bijstellen van de theorie.

Gemiddelde
Het rekenkundig gemiddelde gebruikt alle informatie over de getal-
lenreeks. Door de som van alle getallen te delen door het aantal 
getallen bereken je het gemiddelde.

Mediaan
Het middelste getal uit een reeks getallen, geordend op grootte. Is er 
een even aantal getallen? Dan neem je het gemiddelde van de mid-
delste twee getallen. Een mediaan gebruikt in tegenstelling tot het 
gemiddelde niet de informatie van alle getallen en voorkomt het mee-
nemen van uitschieters.
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Objectief
Neutraal en onpartijdig, vrij van persoonlijke voorkeuren.

Ruwe data
Onverwerkte en ongecontroleerde meetwaarden uit een experiment.

Samenhang
Er is sprake van samenhang als de variabelen in een onderzoek met 
elkaar variëren. Deze verandering kunnen direct (causaal) met elkaar 
te maken hebben of indirect.

Statistiek
Methodiek waarmee gegevens bewerkt, geïnterpreteerd en gepresen-
teerd worden. Er bestaat een groot aantal statistische testen voor 
diverse onderzoeksmethodes en verschillende soorten datasets. Het is 
daarom goed om vooraf te bepalen welke statistische analyses je moet 
uitvoeren voor jouw specifieke dataset.

Subjectief
Afhankelijk van persoonlijke interpretatie en meningen. Hierbij gaat 
het om ervaringen van de persoon en de zienswijzen die hij of zij erop 
nahoudt.

Variabelen
Elementen in het experiment die verschillende waardes kunnen aan-
nemen. Een onafhankelijke variabele wordt door de onderzoeker vast-
gesteld en wordt niet bepaald door (is dus niet afhankelijk van) het 
onderzoeksobject. Een afhankelijke variabele staat niet vast en wordt 
gemeten na manipulatie. De waarde hiervan is dus wél afhankelijk 
van het onderzoeksobject. Wanneer jij kijkt bij welke temperaturen 
bacterieën het hardst groeien, bepaalt de onderzoeker bij hoeveel gra-
den de kweekplaten worden bewaard. Temperatuur is hier een onaf-
hankelijke variabele. Als je meet hoe warm verschillende materialen 
worden door ze tegen elkaar aan te wrijven (frictie), is temperatuur 
een afhankelijke variabele.
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Handleiding Profielwerkstuk
Een profielwerkstuk maken is een hele  

onderneming. Plannen, ontwerpen, uit- 

voeren, verslagleggen en presenteren; het 

hoort er allemaal bij. Met ‘Handleiding 

Profielwerkstuk, stap voor stap’ geeft het 

Pre-University College (PUC) of Science  

van de Radboud Universiteit je beknopte  

en praktische tips om je op weg te helpen.


