
De plaats van de onderzoekskwestie in 

het onderzoek 
 

Wat is de plaats van de onderzoekskwestie in een onderzoek? Anders gezegd: waaruit bestaat 

onderzoek en waar treffen we de onderzoekskwestie aan? We beschrijven eerst het 

onderzoeksverloop. Daarin kom je de onderzoekskwestie voor het eerst tegen na de analyse. De 

onderzoekskwestie speelt vervolgens ook een rol in het opstellen van de deelvragen. En ten slotte 

kom je de onderzoekskwestie weer tegen bij de eindconclusie. In die conclusie wordt de kwestie 

weer opgerakeld en staat aangegeven wat je er nu meer over te weten bent gekomen. We geven 

eerst het onderzoeksverloop in logische opeenvolging weer. Laat je niet afschrikken, het zijn 

nogal veel stappen. Maar als je de logica ervan snapt, spreken ze voor zich. 

 

 

Onderzoeksverloop 

 

1. Aanleiding tot het onderzoek: een gebeuren dat speelt in of m.b.t. de beroepspraktijk. 

2. Een nadere analyse maken: nagaan wat er allemaal speelt via vooronderzoek. 

3. Die analyse levert de onderzoekskwestie op: de onderzoekskwestie nader beschrijven. 

4. Uit de onderzoekskwestie volgt – logisch – de hoofdvraag. 

5. Een toelichting maken op de hoofdvraag: alle begrippen eruit onderzoekbaar maken. 

6. Aan de hand van de toelichting de hoofdvraag opsplitsen in deelvragen ten 

behoeve van de hanteerbaarheid. 

7. Onderzoeksopzet (onderzoeksdesign) maken: concreet praktisch gaan bedenken 

hoe aan onderzoeksgegevens te komen (operationaliseren, zie de 

begrippenlijst). 

8. Onderzoeksopzet uitvoeren: gegevens verzamelen en interpreteren n.a.v. de deelvragen. 

9. Deelvragen beantwoorden op basis van de onderzoeksgegevens. 

10. De eindconclusie trekken aan de hand van de antwoorden op de deelvragen: beantwoording 

van de hoofdvraag ingeleid door de onderzoekskwestie (de onderzoekskwestie). 

11. Aanbevelingen maken ter verbetering van de beroepspraktijk. 

 

Hierboven is in stappen aangegeven waar onderzoek uit bestaat. Wat houden al die stappen in? We 

lichten het toe aan de hand van een voorbeeld. De start is altijd een gebeuren verbonden met de 

beroepspraktijk. Dat vormt de aanleiding tot het doen van een praktijkonderzoek. In de 

onderzoekskwestie is de zienswijze op dat te onderzoeken gebeuren beschreven. Je komt tot de 

onderzoekskwestie op basis van de analyse: wat is hier aan de hand en welke kanten zitten eraan? 

Voor de analyse doe je ook vooronderzoek. Je gaat na wat er al over dat gebeuren bekend is door 



diverse bronnen te raadplegen. Bronnen als de vaktijdschriften, vakliteratuur (beroepsliteratuur), 

databanken als de HBO- Kennisbank (zie ook hoofdstuk 4). Je stelt voor dat vooronderzoek ook 

vragen op waarop je graag antwoord wilt vinden. Dat levert mogelijk allerlei informatie op. Die 

informatie gebruik je voor de beschrijving van de onderzoekskwestie. De onderzoekskwestie mondt uit 

in de hoofdvraag (centrale vraag) en de beantwoording daarvan vindt plaats aan de hand van 

deelvragen. Na het lezen van de onderzoekskwestie moet de reactie zijn: ‘ja, natuurlijk, duidelijk dat 

dit de hoofdvraag is geworden’. 

 

Na de hoofdvraag volgt een toelichting Daarin staat wat jij in je onderzoek verstaat onder de zaken 

die in de hoofdvraag zijn genoemd (de eerste operationalisering, zie de begrippenlijst). Sturend is 

daarbij ook de onderzoekskwestie. Stel dat je hoofdvraag is: ‘Wat is het effect van een paar professionele 

handelingen bij een groep leerlingen (of cliënten, of .... )? Dan geef je in de toelichting aan dat je het 

effect wilt gaan onderzoeken aan de hand van de doelstellingen die in je onderzoekskwestie zijn 

aangegeven. Let wel: hoe je dat precies denkt te gaan doen, dat beschrijf je pas bij je onderzoeksdesign 

(onderzoeksontwerp), zie verderop. 

 
Uiteraard geef je ook aan wat je bedoelt met groep, met professionele handelingen (interventies) en 

om welke doelstellingen het precies gaat. De systematiek bij onderzoek is, dat je uit die 

omschrijvingen je deelvragen afleidt. Stel dat het gaat om drie doelstellingen en drie soorten van 

professionele handelingen. In dit voorbeeld kunnen de deelvragen dan als volgt worden geformuleerd. 

 

 

Deelvragen 

1. In hoeverre zijn met de professionele handeling a de doelstellingen bereikt bij groep X? 

2. In hoeverre zijn met de professionele handeling b de doelstellingen bereikt bij groep X? 

3. In hoeverre zijn met de professionele handeling c de doelstellingen bereikt bij groep X? 

 

Als je op dit punt bent aangeland, is het verstandig weer bronnen te raadplegen. Hoe hebben anderen 

effecten gemeten bij soortgelijke kwesties? Mede op basis daarvan kun je dan je onderzoekdesign 

bedenken. In dat onderzoeksontwerp beschrijf je hoe je een en ander wilt gaan meten, dat wil zeggen 

welke onderzoeksmethoden en -technieken je gaat gebruiken. Daar gaan wij in het boek Voor het 

onderzoek niet verder op in. 

 

Stel dat het onderzoeksdesign (onderzoeksontwerp) is gemaakt. Je hebt bijvoorbeeld besloten – na 

raadpleging van een handboek over methoden en technieken van onderzoek – om het effect van de 

professionele inbreng via een vorm van triangulatie (zie de begrippenlijst) vast te stellen. Kort gezegd, 

je bevraagt verschillende betrokkenen over wat er is gebeurd. Bijvoorbeeld de groep zelf, je eigen 

observaties en de mening van de begeleiders van die groep. Je raadpleegt ook experts over je 

voorgestelde praktijkexperiment (want dat doe je eigenlijk als je professionele handelingen gaat 

uitproberen en evalueren). In welke mate denken zij op voorhand dat de interventies effect zullen 

hebben? 



De bevindingen gebruik je voor de beantwoording van de deelvragen. Het is raadzaam om de 

gevonden informatie uit de bronnen er weer bij te halen en bijvoorbeeld uitkomsten van soortgelijke 

effectonderzoeken te vergelijken met jouw resultaten. 

 

Daarna volgt nog de eindconclusie. Daarin komt de onderzoekskwestie weer aan de orde en geef je 

antwoord op de hoofdvraag aan de hand van de antwoorden op de deelvragen. Anders gezegd: in de 

eindconclusie staat wat je door je onderzoek meer te weten bent gekomen over de kwestie. Ten slotte 

komt er nog een paragraaf met aanbevelingen. Dit zijn jouw suggesties over wat er mogelijk in de 

praktijk beter kan. De resultaten van het onderzoek kunnen bijvoorbeeld zijn dat de professionele 

handelingen a en c behoorlijk effectvol zijn. Professionele inbreng b lijkt maar weinig effect te 

hebben. In je aanbevelingen komen die conclusies terug in de vorm van suggesties dat het beter is 

inbreng b achterwege te laten en dat de handelingen a en c mogelijk kunnen worden 

gecombineerd, om een nog groter effect te verkrijgen. Als daartoe voldoende aanleiding is, kun je 

ook aanbevelingen doen voor een vervolgonderzoek. Je kunt die aanbevelingen zien als jouw 

suggesties om een kwestie in de praktijk op te lossen. In veel handboeken over onderzoek staat dat 

er ook nog een onderdeel ‘discussie’ dient te volgen. Daarin staat dan de evaluatie van het onderzoek 

in de vorm van besprekingspunten over wat er wel en niet zo goed is verlopen. 


