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Formuleren onderzoeksvraag en 
theoretische verankering

Professionaliseringstraject:

onderzoeksvaardigheden voor docenten

Monique Bijker en Sandra Wetzels, 
CELSTEC, Open Universiteit



Probleemstelling versus doelstelling 
versus onderzoeksvraag

Probleemstelling
Problematiek waarmee onderzoeker geconfronteerd wordt

Doelstelling
Doel dat onderzoeker met onderzoek wil bereiken

Onderzoeksvraag
Vraag waarop onderzoeker antwoord wil geven



Precisie onderzoeksvraag: 
open versus gesloten

Open vraag
• Onderzoeksvraag is vaak breed en er is relatief weinig 

voorkennis
• Vraagt om kwalitatief onderzoek

Gesloten vraag
• Onderzoeksvraag is smal en er is al veel voorkennis
• Vraagt om kwantitatief onderzoek

Onderzoeksvraag bepaalt type onderzoek



Onderzoekseenheden en kenmerken

Onderzoekseenheden
• Over wie of wat worden er uitspraken gedaan?
• Van belang voor generaliseerbaarheid bevindingen
• Afbakenen!

Kenmerken
• Waar wil de onderzoeker iets over zeggen?



Theoretische verankering

• Wat is er in de literatuur al bekend over het onderwerp van 
onderzoek?

• Is onderzoeksvraag al eerder onderzocht? Relevantie!
• Welke verwante onderzoeken zijn er?

- hoe zijn begrippen gedefineerd en gemeten?
- hoe is onderzoek opgezet en uitgevoerd?
- welke verklaringen zijn er vanuit theorie voor onderzochte 

fenomeen?



Literatuuronderzoek

• Cruciaal om goede zoektermen te gebruiken!
• Ga op zoek naar verwante begrippen in een woordenboek of 

thesaurus
• Ga op zoek naar goede vertaling van het begrip
• Ga op zoek naar relevante proefschriften die overzicht literatuur 

verschaffen
• Gebruik geen algemene zoekmachines, maar sites waarop 

wetenschappelijke literatuur te vinden is (bv. Google Scholar)



Karakter onderzoeksvragen

Beschrijvend onderzoek
Hoe vaak komt een bepaald kenmerk in de populatie voor?

Explorerend/verkennend onderzoek
Wat is de oorzaak van een bepaald fenomeen?

Verklarend/toetsend onderzoek
Geldt idee/theorie X in situatie Y of bij populatie Z?



Uitvoerbaarheid onderzoek

• Tijd
• Geld
• Bereidheid respondenten; onderzoeksgroep dient representatief 

te zijn!
• Bereikbaarheid respondenten en beschikbaarheid materiaal



Ethische voorwaarden

• Deelname onderzoek op vrijwillige basis
• Duidelijkheid over doel en werkwijze onderzoek
• Gegevens worden vertrouwelijk en bij voorkeur anoniem 

verwerkt
• Bevindingen onderzoek hebben geen nadelige gevolgen voor 

respondenten
• Onderzoek wordt op eerlijke en objectieve wijze uitgevoerd

In afspraken met opdrachtgever dient rekening 
te worden gehouden met deze aspecten!!



Een goed geformuleerde 
onderzoeksvraag is…

• verankerd in de literatuur
• relevant
• precies
• afgebakend
• functioneel
• onderzoekbaar binnen gestelde tijd en beschikbare middelen




