
De onderzoekskwestie is onderdeel van 

het onderzoeksscript 

 
Van een toneelstuk komt weinig terecht als de regisseur zich niet aan het script houdt. Bij 

onderzoek is dat precies zo. Is eenmaal beschreven waar het onderzoek over gaat en hoe er 

onderzoek zal plaatsvinden, dan is daarmee het onderzoeksscript klaar. Het is zaak dat de 

onderzoeker zich daaraan houdt. 

 

Als je onderzoek gaat doen, dan maak je eerst een script, zoals bij een toneelstuk. Je bedenkt van 

tevoren waar het over zal gaan en hoe het verloop zal zijn. De opvoering is je eindverslag. Jij bent de 

regisseur in de rol van onderzoeker. Daarnaast zijn er nog de spelers, de mensen die je bij je onderzoek 

wilt betrekken. Dat kan direct zijn, door ze te bevragen of te observeren, of door ze ook een actieve rol 

als medeonderzoeker te geven (bij actieonderzoek). Maar het kan ook indirect zijn, door kennis te 

nemen van hun denken in de literatuur. Er zijn ook hulpregisseurs, namelijk je begeleider en andere 

mensen aan wie je feedback vraagt. 

 

Het script bij een toneelstuk bestaat uit een verhaal, waarin staat waar het stuk over gaat. Het bevat 

ook allerlei aanwijzingen over hoe dat verhaal gestalte moet worden gegeven door middel van het 

decor, de personen, enzovoort. Uiteraard zijn er dan ook nog tekstregels voor de toneelspelers. Zo gaat 

het ook bij onderzoek. Het script bij een onderzoek bestaat uit het beginverhaal in de vorm van de 

onderzoekskwestie. De onderzoekskwestie is de beschrijving van de kwestie. Het verdere verloop is 

aangegeven met de hoofdvraag en de deelvragen en met je onderzoeksontwerp (hoe je denkt aan 

gegevens te komen). 

 

Misschien gaat deze vergelijking niet helemaal op, maar op een punt in ieder geval wel (tenzij het een 

compleet geïmproviseerd stuk is). Bij een toneelstuk is het script bepalend voor wat er gaat gebeuren. 

Veel kan daarvan niet worden afgeweken. En zo is dat ook met onderzoek. Heb je eenmaal je 

onderzoeksscript gemaakt en wil je tot een goede uitvoering komen, dan houd je je er ook aan. 

Afwijken kan alleen als zich bijzondere omstandigheden voordoen. Dat script is je keurslijf. Je gaat 

dus bijvoorbeeld geen nieuwe vragen bedenken, dat wil zeggen dingen onderzoeken die niet in het 

script staan. Alleen onder bijzondere omstandigheden kun je van het script afwijken en pas je het aan. 



 

Je kunt het ook zo zien: je hele onderzoeksontwerp, bestaande uit de onderzoekskwestie, de hoofdvraag, 

deelvragen en de onderzoeksopzet is de handleiding voor jezelf over hoe je het onderzoek gaat 

aanpakken. Je kunt het vergelijken met een handleiding voor het bouwen van een kast. Als je de 

aanwijzingen niet goed opvolgt, is de kans groot dat het eindproduct niet helemaal goed in elkaar zit. 

Er is wel een groot verschil met gewone handleidingen. Deze heb je zelf gemaakt. Je gaat dus je eigen 

ideeën uitproberen. Veel mensen vinden dat leuk om te doen. 


