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3 
De hoofdvraag

3.1 Functies van de hoofdvraag
3.2 Criteria voor een goede hoofdvraag bij praktijkonderzoek
   Opdrachten

In de vorige hoofdstukken heb je geleerd hoe je een probleemstelling maakt. 
Maar een probleemstelling alleen is niet genoeg voor het kunnen doen van een 
praktijkonderzoek. Daarvoor is ook een hoofdvraag nodig. Aan de hand van 
een aantal voorbeelden bespreken we onder andere hoe je van twee hoofdvra-
gen één hoofdvraag kunt maken en hoe je bepaalde hoofdvragen kunt verdui-
delijken met een hulpvraag. Bij wijze van samenvatting hebben we een check-
list opgesteld.

Doelstellingen bij dit hoofdstuk:
•	 	weet	hebben	van	de	functies	van	de	hoofdvraag;
•	 	vertrouwd	zijn	met	criteria	voor	een	goede	hoofdvraag;
•	 	weten	wanneer	en	hoe	je	een	hulpvraag	moet	formuleren;
•	 	een	geschikte	hoofdvraag	voor	praktijkonderzoek	kunnen	formuleren.

3.1 Functies van de hoofdvraag

Het doel van elk onderzoek is om een bepaalde vraag te beantwoorden. Deze 
vraag noemen we de hoofdvraag. Je formuleert een hoofdvraag om twee rede-
nen. Ten eerste geeft de hoofdvraag aan waar de prioriteit ligt in het onderzoek. 
Ten tweede is de hoofdvraag een check van je probleemstelling. In het vervolg 
lichten we dit toe aan de hand van voorbeelden. Omdat de juridische dienst-
verlening een heel breed werkveld is, kunnen we in de voorbeelden niet alle 
soorten praktijkkwesties bespreken. Het is daarom belangrijk dat je probeert 
de voorbeelden te vertalen naar de kwesties die je in je eigen (toekomstige) be-
roepspraktijk kunt tegenkomen.
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advies

De hoofdvraag geeft aan waar de prioriteit ligt
Misschien wel de grootste moeilijkheid bij het doen van onderzoek is de rich-
ting ervan te bepalen. De probleemstelling geeft al een zekere gerichtheid, na-
melijk de invalshoek op het praktijkprobleem. Vanuit die benadering vindt het 
onderzoek plaats. Maar een benadering alleen is nog niet voldoende. De erva-
ring leert dat het verstandig is je toe te spitsen op één bepaalde vraag. Dit is de 
hoofdvraag, ook wel de centrale vraagstelling genoemd. In het vervolg zullen 
we	steeds	spreken	over	de	hoofdvraag.	Door	deze	vraag	stel	je	de	prioriteit	vast;	
het is je belangrijkste vraag. Alle andere vragen staan in dienst van de beant-
woording van de hoofdvraag. Je hele onderzoek zal erop gericht zijn om uitein-
delijk de hoofdvraag te kunnen beantwoorden.

Voorbeeld
Om verschillende redenen moet je onderzoeken hoe je het het minimabeleid 
van een gemeente kunt verbeteren (we geven nu niet de volledige probleemstel-
ling). Een hoofdvraag zou kunnen zijn: welke beleidsmatige aanpassingen zijn 
wenselijk om het minimabeleid beter te laten aansluiten bij de doelstellingen 
van de gemeente A? Stel, je ontdekt gaandeweg dat het minimabeleid van een 
aanpalende gemeente zeer succesvol is. Dat beleid wordt echter door gemeente 
A niet overgenomen. Als onderzoeker vraag je je af waardoor dat komt. Het 
zal misschien belangrijk lijken voor de praktijk of ter bevrediging van je eigen 
nieuwsgierigheid, maar de hoofdvraag gebiedt als het ware zo’n vraag terzijde 
te leggen. Als je wilt, kun je in het onderzoeksrapport wel melding maken van 
deze bevinding over het verschil tussen beide gemeenten. Dat kan heel goed 
aan het einde van je rapport, bij de aanbevelingen. Je stelt dan voor dat dat ver-
schil nader kan worden onderzocht.

Verander zo nodig de probleemstelling en hoofdvraag nu het nog kan

Als je in het gegeven voorbeeld toch wilt gaan onderzoeken waardoor het komt dat 

gemeente A geen gebruik maakt van de werkwijze die in de aanpalende gemeente 

wordt toegepast, dan is er maar één mogelijkheid. Je moet de probleemstelling ver-

anderen en een andere hoofdvraag formuleren, waarin de verklaring van dit verschil 

wel thuishoort. Voor een dergelijke verandering moet je wel gegronde redenen heb-

ben. De belangrijkste zijn dat je tot het inzicht bent gekomen dat de probleemstelling 

niet helemaal juist is en dat je nog niet daadwerkelijk bent gestart met het verzame-

len van gegevens.

De hoofdvraag is een check van de probleemstelling
Een goede probleemstelling zit zo in elkaar dat er een bepaalde hoofdvraag 
uit voortvloeit. Na lezing van de probleemstelling moet het voor iedereen lo-
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gisch zijn dat juist deze hoofdvraag is vastgesteld. Als het niet goed lukt om 
tot een logische hoofdvraag te komen, dan is er meestal iets niet goed aan de 
probleemstelling. Het te onderzoeken probleem is dan niet duidelijk genoeg 
beschreven. De hoofdvraag is dus te zien als een final check voor de vraag of de 
probleemstelling echt goed is. Kun je de hoofdvraag niet zo maken dat hij als 
vanzelfsprekend uit de probleemstelling volgt, stel de probleemstelling dan bij.

3.2  Criteria voor een goede hoofdvraag bij 
praktijkonderzoek

Op basis van de functies van de hoofdvraag en van ervaringen met de begelei-
ding van praktijkonderzoek formuleren we in deze paragraaf een aantal cri-
teria voor een goede hoofdvraag. Het zijn vooral do nots die aangeven welke 
vragen geen goede hoofdvragen zijn, met aanbevelingen voor betere vragen. 

Een goede hoofdvraag is één vraag, niet twee of meer 
De praktijk wijst uit dat het stellen van meerdere hoofdvragen niet verstandig 
is. Er gaan dan diverse rode draden door je onderzoek lopen en meestal zal dat 
de duidelijkheid niet ten goede komen. Toch zul je misschien de neiging heb-
ben om meerdere hoofdvragen te stellen, omdat je van alles wilt weten. Dit pro-
bleem doet zich vooral in het begin voor, als je de zaken nog niet zo helder voor 
ogen hebt. Vaak lukt het uiteindelijk wel om uit te komen op twee hoofdvragen, 
maar dat is niet goed genoeg. Uiteindelijk zul je voor één hoofdvraag moeten 
kiezen. In kader 3.1 geven we drie verschillende oplossingen om tot één hoofd-
vraag te komen.

Bij twee hoofdvragen gaat het vaak om 

vragen als: wat is er aan de hand en wat 

valt daar aan te doen? Bijvoorbeeld: wat 

zijn de verschillen en overeenkomsten 

in bewindvoering in het kader van de 

Wet Beschermingsbewind en bewind-

voering in het kader van de Wet Schuld-

sanering, en kunnen beide vormen van 

bewindvoering beter op elkaar worden 

afgestemd? Er zijn hier drie oplossingen 

te bedenken om tot één hoofdvraag te 

komen.

1 Als de probleemstelling zich richt 

op de laatste vraag, dan ligt het voor de 

hand om die tot hoofdvraag te maken: in 

hoeverre is er een afstemming mogelijk 

tussen de taken bij bewindvoering in het 

kader van de Wet Beschermingsbewind 

en bewindvoering in het kader van de 

Van twee hoofdvragen naar één hoofdvraag

Ka
de

r 3
.1 
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Een goede hoofdvraag volgt logischerwijs uit de probleemstelling
Dit is het belangrijkste criterium. De hoofdvraag mag niet uit de lucht komen 
vallen. Het moet als vanzelfsprekend aanvoelen dat deze hoofdvraag is gesteld 
gezien de probleemstelling. Is dat niet het geval, dan is er iets mis met de hoofd-
vraag of je moet je probleemstelling anders formuleren. 
Een voorbeeld is de eerste opzet van een onderzoek dat uitgevoerd zou wor-
den door sjd-studenten. De probleemstelling was als volgt. Na het samenvoe-
gen van een aantal kleine gemeenten tot één grote gemeente dient het mini-
mabeleid en de overige inkomensondersteunende voorzieningen op elkaar te 
worden afgestemd. Voor de nieuwe gemeente is niet duidelijk welke aanpak het 
beste werkt en als voorbeeld voor de anderen kan dienen. Er zal een gemeen-
schappelijke aanpak moeten worden ontwikkeld. Er moet worden vastgesteld 
welke (oude) gemeente de effectiefste werkwijze en aanpak heeft. De hoofd-
vraag luidt: hoe kan de nieuwe gemeente A een effectieve aanpak van het mi-
nimabeleid ontwikkelen? In de probleemstelling wordt helemaal niet gespro-

Wet Schuldsanering? De eerste vraag 

kun je gebruiken om deze hoofdvraag 

te beantwoorden. Als onderzoeker 

zul je moeten vaststellen aan de hand 

waarvan je wilt gaan bepalen in hoe-

verre beide vormen van bewindvoering 

gelijk zijn. Daarvoor dient dan de eerste 

vraag: op basis van de overeenkomsten 

en verschillen van beide vormen. Om je 

een ander idee te geven: je zou dit ook 

kunnen doen op basis van beschikbare 

gelden of gegeven het huidige beleid 

van de overheid. 

2 Een andere mogelijkheid is de eerste 

vraag als hoofdvraag te nemen, uiter-

aard afhankelijk van de probleemstel-

ling. De hoofdvraag wordt dan: wat zijn 

de verschillen en overeenkomsten in be-

windvoering in het kader van de Wet Be-

schermingsbewind en die in het kader 

van de Wet Schuldsanering? De tweede 

vraag, ‘Is een betere afstemming tussen 

die taken mogelijk?’, kun je dan beant-

woorden bij de aanbevelingen.

3 Er is nog een derde mogelijkheid, na-

melijk de twee vragen te combineren tot 

één vraag. Je krijgt dan als hoofdvraag: 

in hoeverre is een beter afstemming tus-

sen de taken op het gebied van bewind-

voering mogelijk, uitgaande van de 

verschillen en overeenkomsten tussen 

bewindvoering in het kader van de Wet 

beschermingsbewind en bewindvoe-

ring in het kader van de Wet Schuldsa-

nering? Zo wordt de hoofdvraag wel erg 

ingewikkeld. Voor de duidelijkheid kun 

je het beter bij de kern laten. Je komt 

dan weer uit op de eerste oplossing: om 

vast te stellen of samenvoeging van de 

taken mogelijk is, zal het onderzoek zich 

richten op die verschillen en overeen-

komsten. 

Vervolg
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ken over de effectiviteit van de aanpak in de oude gemeenten. Deze hoofdvraag 
komt dus uit de lucht vallen. Een veel beter passende, want logisch uit de pro-
bleemstelling voortvloeiende, hoofdvraag zou zijn: is het mogelijk om op basis 
van ervaringen van oude gemeenten een adequate aanpak van het minimabe-
leid voor de nieuwe gemeente A te ontwikkelen?

Een goede hoofdvraag is geen normatieve vraag
Bijvoorbeeld: is echtscheiding wel goed? Dit soort hoofdvragen is niet geschikt 
voor onderzoek. In normatieve vragen zit een mening of waardeoordeel op-
gesloten, zoals goed of slecht. Een onderzoeker moet een dergelijke vraagfor-
mulering vermijden, omdat een onderzoek objectief hoort te zijn. Normatieve 
vragen zijn in zoverre onderzoekbaar dat je kunt nagaan hoe mensen over iets 
denken. Je zou dus een onderzoek kunnen doen naar de mening die Nederlan-
ders over echtscheiding hebben. Maar dan moet je ook je onderzoeksvraag an-
ders formuleren, bijvoorbeeld: hoe denken Nederlanders over echtscheiding? 
Als je beslist wilt weten of echtscheiding goed is, ga dan een stap verder en for-
muleer de hoofdvraag bijvoorbeeld als volgt: in hoeverre hebben kinderen te 
lijden onder echtscheiding? Aan de hand van de gevonden antwoorden kun je 
dan altijd nog bepalen of echtscheiding goed, slecht of iets ertussenin is. For-
muleer de hoofdvraag dus zo neutraal mogelijk. 

Een goede hoofdvraag is geen beleidsvraag 
Niet geschikt zijn vragen als: Hoe dient de organisatie van de afdeling Incasso 
van Nuon in de toekomst eruit te zien? Wat valt er te ondernemen om het func-
tioneren van de afdeling Incasso efficiënter te maken? Dit zijn beleidsvragen. 
Let wel, er is niets mis met beleidsvragen, maar dit zijn vragen voor de directie 
en niet voor de onderzoeker. De directie neemt de beleidsbeslissingen. Om die 
reden leg je als onderzoeker dat soort van vragen terzijde of je formuleert ze 
anders. Bijvoorbeeld: op welke wijze verloopt het werkproces van de afdeling 
Incasso? Aan de hand van de antwoorden op deze vraag zijn beleidsaanbeve-
lingen te doen. Onderzoek dient dus niet om beleidsproblemen op te lossen, 
maar wel om bij te dragen aan een oplossing ervan door na te gaan wat er aan 
de hand is. In het hoofdstuk over de probleemstelling en de opdrachtgever vind 
je hierover meer.

Een goede hoofdvraag is geen oplossings- of verbetervraag 
Bijvoorbeeld: Op welke wijze kan methodiek X beter worden ingezet? Hoe is me-
thode Y nog efficiënter te gebruiken? Ook van dit soort vragen gaat veel te weinig 
sturing uit. Reserveer ze daarom voor je aanbevelingen en zet dit soort vragen om 
in	het	vraagtype:	In	welke	mate	is	de	methodiek	efficiënt	gegeven	de	doelstellin-
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gen? Bij welk gebruik van methode Y worden de preventiedoelen het best bereikt? 
Bedenk dat je voor antwoorden op dergelijke vragen wel enig idee moet hebben 
over de vraag hoe je de efficiëntie of doelmatigheid wilt gaan bepalen. In hoofd-
stuk 4 staat beschreven hoe je daarvoor geschiktheidscriteria kunt gebruiken. 

Een goede hoofdvraag is geen ‘hoe komt het’- of ‘waarom’-vraag 
Dat soort van vragen kunnen leiden tot oeverloos onderzoek. Een vraag als 
‘Waarom zijn de bananen krom?’ is dus geen goede hoofdvraag. Je kunt er te 
veel kanten mee op. Het is veel gerichter om als hoofdvraag bijvoorbeeld te 
nemen: Welke functie heeft de kromheid van de banaan evolutionair gezien? 
Welke krachten veroorzaken de kromheid van de banaan? Let wel, of dit goede 
vragen zijn, hangt er natuurlijk ook van af of ze aansluiten bij de probleemstel-
ling. ‘Hoe komt het’-vragen zijn eigenlijk varianten van de ‘waarom’-vraag en 
geven eveneens te weinig richting. In het algemeen geldt: verschaf jezelf hou-
vast en formuleer de hoofdvraag zodanig dat daaruit blijkt welke richting het 
onderzoek op zou moeten gaan. 
Op zich zijn ‘waarom’- en ‘hoe komt het’-vragen helemaal niet verkeerd. Je stelt 
ze bijna altijd bij het doen van onderzoek, maar bij het formuleren van je hoofd-
vraag moet je al een stapje verder zijn.

Een goede hoofdvraag bevat geen aanduidingen als ik, je of we
Als je deze woorden opneemt in je hoofdvraag, dan ben je verplicht om die ik, 
je of we ook in je onderzoek op te nemen. Je wordt dan als het ware zelf deel van 
je onderzoek. Stel, je hebt de hoofdvraag als volgt geformuleerd: met behulp 
van welke juridische middelen kan ik spijbelaars zodanig activeren dat deze 
weer naar school willen gaan? Dan verplicht je jezelf om ook die ‘ik’ te ope-
rationaliseren. Dat betekent dat je de ‘ik’ definieert als jouw persoonlijkheid 
of jouw persoonlijkheidsstructuur. Dan kom je in wel heel moeilijk meetbare 
zaken terecht. Als dergelijke persoonsaanduidingen te vermijden zijn, neem ze 
dan niet op in de hoofdvraag. Daar komt nog bij dat dergelijke persoonsaan-
duidingen meestal geen deel uitmaken van de probleemstelling en dus in de 
hoofdvraag niet thuishoren. Is dat wel het geval, dan krijg je het moeilijk, want 
ik, je of we zijn zeer lastig of in het geheel niet goed meetbaar te maken.

Een goede hoofdvraag is geen ja-neevraag 
Dit noem je ook wel een definitievraag, omdat deze de vorm heeft van ‘Hebben 
we hier te maken met A?’ of ‘Is het zo dat bij A sprake is van B?’ Een voorbeeld 
van een definitievraag is: is hier sprake van misbruik van middelen? Voor deze 
vraag is geen onderzoek nodig. Bepaalde geautoriseerde personen zullen deze 
vraag kunnen beantwoorden. Je kunt wel onderzoek doen naar de volgende 
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hoofdvraag: op grond van welke criteria bepaalt men wanneer er sprake is van 
misbruik van middelen?

Een goede hoofdvraag is zo volledig mogelijk
De hoofdvraag dient alle essentiële elementen van de probleemstelling te be-
vatten. Iets als ‘Is een tweedekansbeleid voor huurders effectief ’, is geen goede 
hoofdvraag als in de probleemstelling wordt gesproken over een specifieke 
groep huurders van een woningstichting, namelijk mensen die een hennep-
plantage in huis hebben, en de tweede kans bestaat uit het opschorten van 
huisuitzetting. Dit kun je beter in de hoofdvraag opnemen. Bijvoorbeeld: is een 
tweedekansbeleid ten aanzien van huurders van woningstichting X die betrapt 
zijn op een hennepplantage effectief? 

De in de deze paragraaf beschreven criteria leiden tot de in tabel 3.1 beschreven 
checklist voor een goede hoofdvraag.

Tabel 3.1 Checklist voor een goede hoofdvraag
Criterium Aan voldaan

Eén hoofdvraag, niet twee of meer hoofdvragen ja/nee

Volgt logischerwijs uit de probleemstelling; komt niet uit de lucht vallen ja/nee

Geen normatieve vraag ja/nee

Geen beleidsvraag ja/nee

Geen oplossings- of verbetervraag ja/nee

Geen ‘hoe komt het’-, ‘waarom’-vraag ja/nee

Er komt geen ik, je of we voor in de hoofdvraag ja/nee

Geen ja-neevraag, definitievraag ja/nee

Zo volledig mogelijk ja/nee

Het meetbaar maken van begrippen 

heet operationaliseren. Operationalise-

ren is het meetbaar maken van de hoofd-

vraag. Dat betekent dat je de begrippen 

in de hoofdvraag zodanig omschrijft 

dat je er daadwerkelijk onderzoek naar 

kunt doen. Neem de hoofdvraag: welke 

overlast veroorzaken jongeren in de 

wijk? In deze vorm is de vraag moeilijk te 

onderzoeken. Wie moet je rekenen tot 

de jongeren? En wat moet je verstaan 

onder overlast? Bovendien hebben we 

het er nog niet eens over gehad hoe je 

‘de mate van’ kunt bepalen. Pas als je 

hebt aangegeven dat je bijvoorbeeld 

onder jongeren verstaat alle personen in 

de wijk die ouder zijn dan tien en jonger 

dan achttien en je de andere begrippen 

ook hebt gedefinieerd, kun je met het 

meten beginnen (zie hoofdstuk 4). 

Operationaliseren

Ka
de

r 3
.2
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Opdrachten

3.1 Van twee hoofdvragen één hoofdvraag maken 

Maak van onderstaande hoofdvragen één hoofdvraag. Kies voor een van de 
manieren die zijn beschreven in paragraaf 3.1. In hoeverre kan een schuldbe-
middelaar informatie over de cliënt prijsgeven aan de schuldeiser in een onder-
handelingssituatie en welke (wettelijke) grenzen zijn daarin aan te geven?

3.2 De juiste hoofdvraag 

Ga allereerst na op welke punten onderstaande hoofdvraag juist is in onder-
staande probleemstelling. Gebruik daarbij de checklist voor een goede hoofd-
vraag. Stel vervolgens vast wat een logische hoofdvraag bij deze probleemstel-
ling zou kunnen zijn.

De probleemstelling 
In een gesloten inrichting die qua regelgeving valt onder toezicht van het mi-
nisterie van Jeugd en Gezin wil men een cliëntenraad opzetten die voldoet aan 
de eisen die in de Wet op de Jeugdzorg zijn opgenomen. Invoeren van inspraak 
voor cliënten of gebruikers is een verplichting die uit de wet volgt. De orga-
nisatie wil het invoeren van een cliëntenraad ook als een pedagogisch middel 
benutten door de jongeren te leren hoe ze met hun rechten kunnen omgaan. 
Onduidelijk is of medezeggenschap direct kan worden ingevoerd als pedago-
gisch instrument of dat het hier om twee verschillende stappen gaat, namelijk 
eerst invoeren en dan pas pedagogisch gaan inzetten.

De hoofdvraag
Is het invoeren van medezeggenschap in de gesloten inrichting als pedagogisch 
instrument mogelijk? 


