Stappenplan voor een onderzoek
Stap 1: Onderwerp
*

*

*

*

A) Kies een onderwerp
Denk bij het kiezen van een onderwerp aan de volgende punten:
- vind ik het onderwerp interessant
- zijn er genoeg bronnen over te vinden
B) Verantwoord het onderwerp
Bij de verantwoording moet je uitleggen waarom je dit onderwerp leuk
vindt.
C) Bedenk een hoofdvraag
Bij het bedenken van een hoofdvraag moet je rekening houden met de
volgende punten:
- je vraagstelling moet probleemgericht zijn
- in de vraagstelling moet je gebruik maken van één van de
volgende vier structuurbegrippen:
- Oorzaak
- Gevolg
- Continuïteit
- Verandering
- beperk je vraagstelling tot een:
- bepaalde periode
- politiek probleem
- sociaal probleem
- economisch probleem
- aardrijkskundig probleem
D) Bedenk deelvragen
Bij het bedenken van deelvragen moet je rekening houden met de
volgende punten:
- elke deelvraag moet een onderdeel van de hoofdvraag
beantwoorden
- alle deelvragen vormen samen het volledige antwoord op de
hoofdvraag

Stap 2: Bronnen
*

*

A) Selecteer bronnen
Bij elke bron die je opzoekt moet je het volgende opschrijven:
Wat voor soort bron is dit:
- primair: de schrijver heeft de gebeurtenis zelf gezien
- secundair: de schrijver heeft het van anderen gehoord
- geschreven bron
- ongeschreven bron
Wat heeft deze bron met mijn hoofdvraag te maken
B) Beoordeel bronnen op bruikbaarheid
Bij de beoordeling van elke bron moet je het volgende opschrijven:
- In hoeverre wordt de inhoud van deze bron bepaald door de
standplaatsgebondenheid van de schrijver
- Hoe betrouwbaar zijn de woorden van de schrijver, dit kun je
bekijken door bronnen met elkaar te vergelijken
- Is de mening van de schrijver representatief voor een grote
groep

Stap 3: Vaststellen
Vaststellen van hoofd- en deelvragen
Nu je informatie hebt verzameld, wordt het tijd dat je jezelf de
volgende vragen stelt:
- kan ik mijn hoofdvraag met behulp van deze informatie
beantwoorden
- kan ik mijn deelvragen op basis van deze informatie
beantwoorden
Zo ja: ga verder met stap vier
Zo niet: bekijk dan of je de hoofd- en deelvragen moet bijstellen (stap 1)
bekijk dan of je nog meer informatie moet zoeken (stap 2)

Stap 4: Plan van aanpak
A) Je tijd plannen
Om ervoor te zorgen dat je niet alles uitstelt tot het laatste moment, moet
je van tevoren bedenken wanneer je wat gaat doen. Hierbij moet je
rekening houden met het volgende:
- hoeveel tijd heb ik
- wat moet ik nog doen
- wie moet ik nog spreken
- hoe groot moet het werkstuk zijn
B) Je planning aanpassen
Tijdens je onderzoek kan het voorkomen dat je iets moet aanpassen omdat
bijvoorbeeld je informatie niet volledig was. Hiervoor moet je ook tijd
vrijhouden in je planning
C) Logboek
In het logboek houd je je planning bij. Noteer hierin wie, wat, wanneer en
hoe je iets hebt gedaan.

Stap 5: Deelvragen beantwoorden
A) Je informatie ordenen
Nu je allerlei informatie hebt verzameld, wordt het tijd deze per deelvraag
te ordenen
B) Beantwoord je deelvraag

Stap 6: Conclusie
Nu je alle deelvragen hebt beantwoord, moet je een antwoord kunnen
geven op je hoofdvraag.

Stap 7: De Presentatie
*

Nu je onderzoek klaar is, moet het nog gepresenteerd worden. Je hebt de
volgende mogelijkheden:
- een werkstuk
- een mondelinge presentatie
- een posterpresentatie
- een presentatie met gebruik van media
- anders, nl…

Stap 8: Bronvermelding
Voor de beoordeling van je onderzoek is het belangrijk dat de docent weet
welke bronnen je hebt gebruikt. Beschrijf daarom aan het eind van je
onderzoek al je bronnen op de volgende manier:
A) Boeken
Naam schrijver:
Titel:
Druk:
Plaats en jaar van uitgave
B) Artikelen
Naam schrijver:
Titel:
Naam van het tijdschrift:
Jaargang:
Nummer of datum van uitgave:
De eerste en laatste pagina van het artikel:

Stap 9: Terugblik
Om te bekijken wat je hebt geleerd van dit onderzoek, is het belangrijk dat je
in je nawoord aandacht besteedt aan de volgende punten:
- wat vond ik van het onderzoek
- wat ging goed
- wat ging fout
- hoe kan ik de fouten in de toekomst voorkomen

* Extra informatie bij het stappenplan voor onderzoek
(bijvoorbeeld in de vorm van een icoon)
Stap 1: Onderwerp
A Kies een onderwerp
Om je te helpen bij het vaststellen van een onderwerpvoor je onderzoek, biedt deze
website je alvast zes onderwerpen waar je uit kunt kiezen. In het menu vind je onder
“onderwerpen” een beschrijving, zodat je weet waar het onderwerp precies over gaat.
B Verantwoord het onderwerp
In het menu vind je bij “onderwerpen” een beschrijving per thema. In deze
beschrijving kun je voorbeelden vinden waarom dit onderwerp de moeite waard is om
te gaan onderzoeken. Bedenk ook hoe het onderwerp past in de actualiteit, zoals
mensenrechten en persvrijheid.
C Bedenk een hoofdvraag
De hoofdvraag moet probleemgericht zijn en in de bronnen te vinden zijn. Bij A
oorzaken-gevolgen kun je bijvoorbeeld onderzoeken wat de gevolgen waren van de
Duitse bezetting voor de mensenrechten. Bij B continuïteit en verandering kun je
bijvoorbeeld een thema vergelijken met de tegenwoordige tijd.
D Bedenk deelvragen
De deelvragen moeten samen een antwoord geven op de hoofdvraag. In het menu
vind je bij elk onderwerp twee subthema’s die je kunt gebruiken om deelvragen te
maken.

Stap 2: Bronnen
A Selecteer bronnen
De Oorlogsschriften zijn een primaire bron bestaande uit zelfgeschreven teksten en
andere bronnen waaronder veel krantenknipsels, plaatjes en kleine voorwerpen. De
bronnen uit de Oorlogsschriften kun je op verschillende manieren vinden:
* Je kunt in het menu op”onderwerpen” klikken en voorbeelden van
bruikbare bronnen over het onderwerp bekijken
* Ook kun je in het “woordenboek – op alfabet” zoeken op woorden die bij
jouw onderwerp horen.
* In het “woordenboek – zoeken” kun je op woorden zoeken naar
geschikte bronnen uit de Oorlogsschriften. Je typt een woord in en op het
scherm zie je een verwijzing naar het Oorlogsschrift en de bladzijde waar je
het woord kunt vinden. De verwijzing is aanklikbaar, zodat je direct op de
juiste bladzijde komt.
* Bovenin het scherm kun je de Oorlogsschriften één voor
één openen en doorbladeren om bruikbare bronnen te zoeken.

B Beoordeel bronnen op bruikbaarheid
Bij het bestuderen van de bronnen uit de Oorlogsschriften moet je rekening houden
met de standplaatsgebondenheid van de schrijfster, To Hofstra. Om meer te weten te
komen over To kun je in het menu in ” To Hofstra – biografie” meer informatie
vinden over de schrijfster en haar familie.
Om de betrouwbaarheid en representativiteit van de bronnen te kunnen beoordelen,
kun je onder andere in “To Hofstra – oorlogstijd” meer informatie vinden over de
Tweede Wereldoorlog in de provincie waar de schrijfster woonde en in haar
woonplaats. In “WO II – tijdlijn” vind je een tijdbalk waarin je een chronologisch
overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog kunt
vinden.
Stap 7: De presentatie
Het presenteren van de resultaten van je onderzoek kan op verschillende manieren.
Omdat je de informatie van deze website hebt gehaald, leent je onderzoek zich
uitstekend voor een presentatie met behulp van PowerPoint. Je kunt dan niet alleen je
resultaten overzichtelijk tonen, maar ook direct –online !- de bronnen laten zien die je
hebt gebruikt

