Les 1

Hoe stel je een goede onderzoeksvraag?

Werkblad

Schrijf hier jouw allereerste onderzoeksvraag op:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

Zijn de volgende drie onderzoeksvragen goed?
1. Zijn de stoelen van de kinderen uit groep 6 van slijm gemaakt?
Gebruik de vragenchecker. Is dit een goede onderzoeksvraag?
■ Ja
■ Nee, omdat ............................................................................................................................................................
2. Hoe komt het dat ijs smelt als je het uit de vriezer haalt?
Gebruik de vragenchecker. Is dit een goede onderzoeksvraag?
Ja
Nee, omdat .....................................................................................................................

■
■

3. Hoe duur is een fles olijfolie?
Gebruik de vragenchecker. Is dit een goede onderzoeksvraag?
■ Ja
■ Nee, omdat .....................................................................................................................
Kijk nog eens goed naar je eigen onderzoeksvraag. Gebruik hierbij de vragenchecker.
Klopt jouw onderzoeksvraag of zou je deze nog willen verbeteren?
Schrijf hier jouw definitieve onderzoeksvraag op:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

De onderzoekscyclus


Vragen
stellen


Informatie
verzamelen


Informatie
maken

Informatie
presenteren

De vragenchecker
Begin hier
De vraagwoorden zijn
wie, wat, wanneer,
waarom, waar of hoe.

Begint jouw vraag met
een vraagwoord?

Nee

Maak van je
gesloten vraag
een open vraag.

Ja

Een mening hoort niet
thuis in een
onderzoeksvraag.

Zit er een mening
in jouw vraag?

Ja

Maak je vraag
feitelijk.

Nee

Een vraag moet voor de
duidelijkheid maar één
onderwerp hebben,
zodat het onderzoek
niet te groot wordt.

Heeft jouw vraag een
duidelijk onderwerp?

Nee

Focus je op één
onderwerp om te
onderzoeken.

Ja

Een opzoekvraag kan
je te makkelijk op het
internet opzoeken. Dan
hoef je geen onderzoek
uit te voeren!

Is jouw vraag een
opzoekvraag?

Ja

Wees nieuwsgierig
en bedenk een vraag
waarvan je het antwoord
niet meteen weet.

Nee

Zorg ervoor dat je
voldoende tijd, ruimte en
eventueel geld hebt om het
onderzoek uit te voeren.

Kun jij het onderzoek
zelf uitvoeren?

Ja

Goed gedaan! Je hebt een goede
onderzoeksvraag bedacht.

Nee

Maak je onderzoek
kleiner, zodat je het
onderzoek wel zelf
kunt uitvoeren.

