Onderzoeksmethode
• In het hoofdstuk Onderzoeksmethode leg je uit op welke manier je jouw vragen gaat beantwoorden.
Je verantwoordt de opzet van je onderzoek, toont aan waarmee je dat hebt gedaan en bij wie je dat
hebt gedaan (respondenten/ proefpersonen).
• Loop in deze inleiding kort de procedure van het onderzoek door en maak duidelijk waarom je voor
een kwalitatief of kwantitatief onderzoek hebt gekozen.
• Bij een kwalitatief onderzoek moeten de interviewvragen duidelijk, niet te abstract, helder en
uitvoerbaar zijn
• Vanaf hier is je onderzoeksrapport of thesis ook geschreven in de verleden tijd, want het onderzoek
is uitgevoerd.
• Van sommige studenten wordt verwacht dat ze een operationaliseringstabel in hun
onderzoeksmethoden opnemen. In een dergelijke tabel werk je het onderwerp van je scriptie uit tot
meetbare vragen.

Vooronderzoek
• Indien een vooronderzoek is uitgevoerd beschrijf dan in jet methode wat je hebt gedaan. Besteed
aandacht aan het verloop van het onderzoek, het soort onderzoek (kwalitatief, kwantitatief;
documentonderzoek of exploratief onderzoek etc.), de respondenten, de middelen die gebruikt zijn
(vragenlijst etc.) en de resultaten. Bij een kwantitatief onderzoek worden vooral kwantitatieve
(cijfermatige) gegevens weergegeven, in bijvoorbeeld grafieken, tabellen en diagrammen, bij een
kwalitatief onderzoek worden de resultaten meer woordelijk en beschouwend beschreven
• Geef kort aan welke implicaties het vooronderzoek heeft gehad voor de opstelling en ontwikkeling
van het definitieve onderzoek.
• Normaal gesproken is de beschrijving van het vooronderzoek ongeveer 1-2 A4. Het verslag kan in
de bijlagen van je onderzoeksrapport worden gezet.

Instrument
• In dit subdeel van je scriptie beschrijf je het meetinstrument dat gebruikt is (welk soort test).
• De lezer krijgt inzicht in de precieze samenstelling van het meetinstrument, inclusief de
achtergrondkenmerken van de respondenten. Dat kunnen bijvoorbeeld de leeftijd of de etniciteit zijn.
• Vragenlijst: introductie, verklarende concepten of constructen (aantal items, meetniveau, bron;
achtergrondkenmerken zoals leeftijd en geslacht.
• Interview: introductietekst, de vragen en doorvragen en de achtergrondvariabelen zoals leeftijd en
geslacht.
• De gebruikte projectieve technieken (die er op gericht zijn bepaalde rationele en emotionele
remmingen weg te nemen bij respondenten), evenals het meetniveau en de oorsprong en
rechtvaardiging van de methode.
• Illustreer ook met voorbeelditems of voorbeeldvragen hoe de vragenlijst eruit zag. Meestal staat de
complete vragenlijst in de bijlagen.
• Eventueel worden hier al Cronbach’s alpha’s gerapporteerd (bij vragenlijst).

Steekproef & Respondenten
• Hier komt de beschrijving van de respondenten. Bij experimenteel onderzoek spreek je van
proefpersonen in plaats van respondenten. Geef een overzicht van de achtergrondkenmerken van de
respondenten (leeftijd, man/vrouw etc.) en het aantal respondenten.
• Beperk je in ieder geval tot de kenmerken die van belang zijn. Als het onderzoek bijvoorbeeld naar
‘geloofsovertuiging’ heeft gevraagd, maar verder in het rapport wordt daar niets meer mee gedaan,
dan hoeft het dus ook niet vermeld te worden. Volgen er echter wel analyses tussen groepen met een
verschillende geloofsovertuiging, dan doe je er goed aan hier alvast een overzicht te geven.
• Beschrijf ook de populatie (bijvoorbeeld 3000 mensen van boven de 40 in de gemeente), de bruto
steekproef (1200 vragenlijsten verstuurd), de netto steekproef (20 vragenlijsten niet aangekomen),
bruto respons (500 vragenlijsten retour) en de netto respons (400 vragenlijsten bruikbaar voor
analyse).
• Geef in je thesis ook de representativiteit van de steekproef (power-analyses) aan. Dit is nodig om
op basis van de steekproef uitspraken te doen die buiten de steekproef liggen: is de steekproef groot
genoeg om uitspraken te mogen doen over de hele populatie?
• Beschrijf vervolgens ook de non-respons. Zijn de achtergrondkenmerken van de respondenten van
de 500 vragenlijsten retour en die van 400 bruikbaar gelijk aan de 700 mensen die niet gereageerd
hebben?

Procedure
• In dit deel van je methodiek staat de onderzoeksprocedure, dus datgene wat bij de proefpersonen of
respondenten is uitgevoerd.
• Beschrijf de locatie van het onderzoek (bijvoorbeeld bij hen thuis of buiten), hoe proefpersonen zijn
geworven, wat precies is gezegd en of respondenten een beloning hebben ontvangen voor hun
medewerking.
• Ook kun je in dit gedeelte van het hoofdstuk methode aangeven hoe lang de bevraging heeft
geduurd en of er zaken off the record zijn gezegd.
• Extra scriptie tips: zorg dat je de interview- en enquêtevragen zodanig opstelt, dat je uiteindelijk op
basis van de gegevens die ze opleveren de centrale onderzoeksvraag en deelvragen kunt
beantwoorden. Ze moeten dus doelgericht en valide zijn.

Wil je tips voor het verbeteren van je methodiek in je scriptie? Neem dan gerust even contact
met mij op. Meer informatie: www.scriptiementor.nl

