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Praktijkonderzoek voor sociaal werk, in deze titel komen twee belangrijke 
ontwikkelingen in het hbo tot uiting. Dat zijn de recente overgang van een 
aantal opleidingen in het sociale domein tot een brede bachelor ‘social 
work’, en de erkende noodzaak dat de betreffende professionals over vol-
doende onderzoeksvaardigheden beschikken.
Dit boek komt voort uit de behoefte aan een inleiding op het gebied van 
praktijkonderzoek, toegesneden op het sociaal werk en zo veel mogelijk 
uitgaand van het perspectief van de (bachelor)student. Als vertrekpunt fun-
geerde wat hierover in het Landelijk opleidingsdocument sociaal werk is ge-
steld. Een van de tien generieke kwalificaties daarin luidt: ‘Professionals 
sociaal werk hebben een onderzoekende houding. Ze hebben het vermo-
gen om kennis uit onderzoek van anderen toe te passen en om zelf prak-
tijkgericht onderzoek te doen. Zij zijn in staat om de resultaten van onder-
zoek te vertalen naar innovatie van de beroepspraktijk.’
In tien hoofdstukken worden de hiervoor belangrijkste vaardigheden be-
sproken, waar dat nodig is vanuit de theorie, waar dat ook maar mogelijk 
bleek concreet en gericht op toepassing. Ik hoop daarmee studenten niet 
alleen tot een passende en kritische professionele attitude te stimuleren, 
maar ze ook te helpen met het uitvoeren van eigen onderzoek. In de hoop 
misschien wel vooral dat ze dat niet als een onvermijdelijke, zware opgave 
zien, maar er ook plezier in ervaren, het nut voor de praktijk ervan inzien 
en er veel voor zichzelf van leren.
Het boek behandelt zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve invalshoek 
van onderzoek. Deze worden gezien als elkaar aanvullend en niet-uitslui-
tend. Beide zijn in het sociaal werk belangrijk. Uiteraard wordt ingegaan op 
overeenkomsten, verschillen en toepassingsmogelijkheden, maar ze vor-
men geen indelingsprincipe voor de stof.

Op de website bij dit boek vindt de lezer aanvullend materiaal, waaronder 
literatuursuggesties en per hoofdstuk een aantal (meerkeuze)opgaven. 
Daarnaar wordt in dit boek verwezen met het hier getoonde symbool.

Dit boek is tot stand gekomen met de inzet van velen. Allereerst ben ik  
Miriam Stuijts, Marie-Sophie Linssen en Martine Bootsma veel dank ver-
schuldigd. Zij hebben vanuit het onderwijs en het werkveld ‘meegelezen’ 
en mijn concepthoofdstukken van uitstekend, uitgebreid en welwillend 
commentaar voorzien. Ik dank Sjia Cornelissen, die met het idee voor dit 
boek kwam en mij daarbij haar vertrouwen schonk. En Aernout Pilot, mijn 
uitgever, voor zijn onvoorwaardelijke, motiverende steun in het eenzame 
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proces dat schrijven nu eenmaal is. Tot slot dank ik Trijnnet Oomkens, met 
wie het weer heerlijk samenwerken was en dankzij wie de kopij tot een 
tastbaar boek is geworden.

Groningen, najaar 2020
Joep Brinkman
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1

1.1 Het begrip ‘onderzoek’, praktijkonderzoek
1.2 Praktijkonderzoek en wetenschappelijk onderzoek; methodologie
1.3 Doelstelling, onderzoeksvraag, probleemstelling
1.4 Vormen van onderzoek in het sociale domein
1.5 Onderzoek: onderbouwen van beroepsproducten
1.6 Kwalitatief en kwantitatief onderzoek
1.7 Onderzoek doen in zes stappen; de onderzoekscyclus
1.8 Een interessante onderzoeksopdracht voor je studie verwerven

In dit hoofdstuk, dat een inleidend karakter heeft, wordt duidelijk wat prak-
tijkonderzoek is, welke rol dit speelt in het sociaal werk en waarom het be-
langrijk is dat studenten in het hoger onderwijs niet alleen de resultaten 
van onderzoek van anderen gebruiken maar het ook zelf leren uitvoeren.

§ 1.1 Het begrip ‘onderzoek’, praktijkonderzoek

In veel situaties heb je er behoefte aan iets te weten te komen. Dat kan 
om alledaagse dingen gaan: weten hoe laat de trein gaat, wat voor weer 
voor morgen verwacht wordt, hoe je het woord ‘cappuccino’ spelt enzo-
voort. Het gaat hier om informatie. Informatie kun je veelal opzoeken.
Deze voorbeelden betreffen eenvoudige ‘weetjes’ die al ergens bekend 
zijn. Veelal ligt wat je te weten wilt komen echter niet voor het oprapen: het 
is nog aan niemand bekend, of de beschikbare kennis is zo algemeen dat 
die niet past bij de specifieke situatie waar het jou om gaat. Bovendien 
ben je niet altijd op zoek naar één simpel gegeven. Je hebt dan niet zozeer 
behoefte aan informatie, maar (ook) aan kennis en inzicht. Die kun je soms 
met behulp van literatuur opdoen. Maar het kan ook gebeuren dat je de be-
nodigde gegevens nog boven tafel moet zien te krijgen. Dan is er onder-
zoek nodig!

informatie

kennis en  
inzicht

1  
Onderzoek in het 
 sociale domein
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Het begrip ‘onderzoek’ kent verschillende betekenissen, die niet altijd even 
duidelijk te onderscheiden zijn. Zo onderzoekt een arts een patiënt, ver-
richt de recherche onderzoek naar de toedracht van een overval en onder-
zoekt een journalist de geruchten over fraude door een raadslid. Ook al 
kan de denkwijze die in dit boek naar voren komt daar wel veel aan bijdra-
gen, over deze soorten onderzoek gaat het in dit boek níét. Dat is omdat 
het in deze voorbeelden eerder gaat om opzoeken, nazoeken of uitzoeken 
(vaak langs beproefde wegen) ten behoeve van eenmalige, concrete situa-
ties. Het gaat in dit boek evenmin om alleen literatuuronderzoek (al speelt 
het gebruik van literatuur bij praktijkonderzoek wel een belangrijke rol, zo-
als nog genoeg zal blijken). Dat dit boek er niet over gaat, betekent overi-
gens niet dat de genoemde soorten onderzoek onbelangrijk of eenvoudig 
zouden zijn.
Aan de andere kant van het spectrum wekt het begrip ‘onderzoek’ associa-
ties op met wetenschap. Wetenschappelijk onderzoek is veelal gericht op 
algemeen geldende uitspraken die men probeert te plaatsen in een meer 
omvattende theorie. Wetenschappelijk onderzoekers proberen daartoe wat 
op afstand te blijven van concrete, individuele situaties met hun unieke 
context. Praktijkonderzoek voor sociaal werk is niet zozeer gericht op lezers 
die wetenschappelijk onderzoeker willen worden.

Dit boek gaat vooral over praktijkonderzoek. (Hier en daar wordt ook wel 
van ‘praktijkgericht onderzoek’ gesproken, soms in dezelfde, soms in een 
wat andere betekenis.) Bij zulk onderzoek staat direct de verbetering van 
een praktijksituatie of van het oplossen van problemen daarin voorop. Het 
gaat dus om onderzoek dat praktisch relevant is omdat je op basis van de 
onderzoeksresultaten een beslissing wilt nemen of een handelwijze kunt 
onderbouwen, invoeren of veranderen. Door bijvoorbeeld de ervaringen met 
twee werkmethoden in een onderzoek te vergelijken is een meer gefun-
deerde keuze daartussen mogelijk. Door het drinkgedrag van jongeren te 
onderzoeken kun je een interventie onderbouwen om alcoholisme te voor-
komen.

Hoewel de term praktijkonderzoek veel wordt gebruikt, is het moeilijk de 
betekenis ervan precies en eenduidig af te bakenen. Hier volgt een poging 
tot een omschrijving van het begrip zoals dat in dit boek wordt gehanteerd:

Praktijkonderzoek is het doelgericht in het veld verwerven van kennis en in-
zicht om op basis daarvan in de beroepspraktijk activiteiten vorm te geven, 
handelingen te onderbouwen of beslissingen te nemen.

Deze definitie bevat meerdere onderdelen die om toelichting vragen.

…doelgericht…
Wie onderzoek verricht doet dat niet willekeurig, die wacht niet af wat ie 
toevallig tegenkomt aan verschijnselen, gegevens of informatie. Hij be-
denkt vooraf wat hij te weten wil komen en waarom dat nodig is. Al zijn 
handelingen zijn gefocust op het bereiken van dat doel.

…in het veld…
Met ‘het veld’ wordt het werkveld bedoeld. Omdat het hier sociaal werk be-
treft, gaat het met name om de mensen en groepen mensen daarin: cliën-

Wetenschappe
lijk onderzoek

praktijk
onderzoek

praktisch  
relevant

onderbouwen

Definitie

focus

Werkveld



© Noordhoff Uitgevers bv  ONDERZOEK IN HET  SOCIALE DOMEIN 11

1

ten, professionals, organisaties, doelgroepen, gezinnen enzovoort. Het 
gaat er hier nadrukkelijk om dat de kennis in het veld door de onderzoeker 
zelf wordt vergaard, en niet alleen uit bijvoorbeeld vaktijdschriften afkom-
stig is. Doorgaans komt dat erop neer dat hij allerlei gegevens verzamelt. 
Dat kan door bijvoorbeeld interviews te houden en vragenlijsten in te laten 
vullen, digitale data te vergaren, door te observeren of door documenten te 
analyseren. Daarmee onderscheiden we hier praktijkonderzoek van louter 
literatuurstudie. Overigens speelt het gebruik van literatuur in praktijkon-
derzoek wel degelijk een belangrijke rol. Op die rol komen we in dit boek 
nog geregeld terug.

…kennis en inzicht…
Wie onderzoekt is er altijd op uit om iets te weten te komen, onderzoek in 
het veld moet dus kennis over dat veld opleveren. Het gaat niet om losse 
informatie, maar om meer algemene kennis en nieuwe inzichten. Je verza-
melt geen gegevens ter wille van die gegevens zelf. Ze moeten met elkaar 
worden gecombineerd, ofwel verwerkt, tot resultaten. Die resultaten leiden 
tot conclusies, wat neerkomt op nieuwe kennis en nieuw begrip met betrek-
king tot datgene wat onderzocht is.

…activiteiten vorm te geven, handelingen te onderbouwen of beslissingen te 
nemen…
Kenmerkend voor praktijkonderzoek is dat er in het werk ‘iets nuttigs’ met 
de resultaten kan worden gedaan. Je doet het niet om van de straat te wor-
den gehouden. Het kan er bijvoorbeeld om gaan een cursus zo op te zetten 
dat de deelnemers eraan er optimaal mee bediend worden, om voorlichting 
zodanig in te richten dat de kans dat de doelgroep het gewenste gedrag 
aanneemt zo groot mogelijk is, om de samenwerking of de werkomstandig-
heden binnen de eigen instelling te verbeteren of om te beslissen of een 
behandelingsmethode wel of niet wordt ingevoerd. Het gaat er bij praktijk-
onderzoek steeds om de bestaande praktijk te verbeteren, om problemen 
daarin op te lossen (of minder erg te maken) of om voorgestelde innovaties 
alleen dan te omarmen als ze ook om een verbetering gaan.

zelf vergaren

nieuw

iets doen met 
resultaten
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…in de beroepspraktijk…
In principe kun je in elke setting onderzoek uitvoeren. We gaan er in dit 
boek steeds van uit dat het gaat om onderzoek dat kan bijdragen aan op-
lossingen in of verbetering van de beroepspraktijk, hier met name natuur-
lijk die van professionals in het sociaal werk.
Wetenschappelijk onderzoek is er veelal op gericht kennis te leveren die 
algemeen van aard is en geldt voor uiteenlopende situaties. Bij praktijkon-
derzoek gaat het vooral om kennis over en inzicht in een specifieke be-
roepssituatie: instelling A, de bewoners van wijk B in stad C, de cliënten 
van team D enzovoort. Je spreekt hier van contextgebonden kennis en ook 
wel van lokale kennis (waarbij ‘lokaal’ niet direct betekent dat het om een 
bepaalde woonplaats of regio gaat). De kennis en de conclusies die het on-
derzoek oplevert zijn niet in de eerste plaats bedoeld om te generaliseren, 
te veralgemeniseren naar andere instellingen, wijken of cliënten. (Al bete-
kent dit nog niet dat kennis over de eigen setting niet interessant kan zijn 
voor toepassing in andere situaties. Maar dat is dan meegenomen.)

§ 1.2 Praktijkonderzoek en wetenschappelijk 
onderzoek; methodologie

De term ‘praktijkonderzoek’ wordt, samen met ‘praktijkgericht onderzoek’ 
en ‘toegepast onderzoek’ (twee termen die net weer iets anders kunnen 
betekenen), veel gebruikt in het hoger beroepsonderwijs in Nederland. Dat 
heeft ermee te maken dat scholen in het hbo veel meer dan vroeger be-
halve onderwijs- ook onderzoeksinstelling willen en moeten zijn. Het ideaal 
daarbij is dat onderzoek en onderwijs hand in hand gaan: studenten doen 
al onderzoekend vakkennis op, docenten blijven fris en bij de tijd, en sa-
men zorgen ze voor innovatie in de beroepswerkelijkheid. Met deze ontwik-
keling ontstond ook de behoefte het onderzoek zoals dat op het hbo 
plaatsvindt te onderscheiden van onderzoek dat op universiteiten wordt uit-
gevoerd. Hoewel het verschil niet altijd even duidelijk is, zegt men nu wel 
dat op de universiteiten het accent ligt op wetenschappelijk onderzoek, ter-
wijl je op hogescholen eerder praktijkonderzoek tegenkomt.
In de universitaire wereld wordt wel een indeling gemaakt in zuiver (ofwel 
fundamenteel) wetenschappelijk onderzoek en toegepast wetenschappelijk 
onderzoek. Bij zuiver wetenschappelijk onderzoek gaat het erom basale 
kennis in het wetenschapsgebied te verwerven. Kennis om de kennis zelf, 
gericht op het verder ontwikkelen van de theorie. Zonder dat het zoeken 
daarnaar te veel wordt belemmerd door de vraag wat men er morgen al 
mee kan. Toegepast wetenschappelijk onderzoek is erop gericht fundamen-
tele kennis te gebruiken voor het ontwikkelen van bruikbare technieken, in-
terventies, producten en diensten. Maar ook hierbij gaat het nog om ken-
nis die algemeen van aard en niet zozeer lokaal is.
De resultaten van zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk on-
derzoek worden vaak gepubliceerd in vaktijdschriften. Van de resultaten 
van praktijkonderzoek kunnen ook artikelen of proefschriften verschijnen, 
maar de rapportage is primair gericht op de opdrachtgever en op degenen 
op wie het onderzoek betrekking heeft.

Of het nu om wetenschappelijk dan wel praktijkgericht onderzoek gaat, al-
tijd ben je gericht op het bereiken van deugdelijke kennis en inzicht. Om die 

context
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kwaliteit te waarborgen moet je je houden aan een aantal regels en werken 
volgens bepaalde principes. Een onderzoeker stelt zich zo onbevangen mo-
gelijk op, laat zich niet beïnvloeden door oneigenlijke belangen, definieert 
zijn begrippen eenduidig en houdt zich daar consequent aan, hij trekt al-
leen conclusies over oorzaak en gevolg als zijn onderzoeksopzet die recht-
vaardigt. Hij werkt volledig transparant en legt verantwoording af. Derge-
lijke regels en principes zijn het domein van de (onderzoeks)methodologie.
Binnen het wetenschappelijk onderzoek, met name dat in de mensweten-
schappen, is men het niet steeds eens over hoe je onderzoek moet aan-
pakken. Zo is van oudsher het streven van wetenschappers om ‘objectief’ 
te zijn en zich buiten elk belang te houden. Anderen brengen daar tegenin 
dat objectiviteit niet bestaat, dat je altijd met een bepaalde bril op naar za-
ken kijkt. Een bril die mede wordt bepaald door de ongeschreven regels, 
gewoonten en vanzelfsprekendheden van de cultuur waarin je leeft, door 
de klasse waartoe je behoort, je geslacht, je belangen, en nog veel meer.

Nu onderzoek ook het pakkie-an is van het hbo, wordt er veel gediscussi-
eerd over wat eigen is aan praktijkonderzoek en welke methodologische en 
andere regels en principes daar nu op van toepassing zijn. Is het in het on-
derzoek binnen het sociale werk bijvoorbeeld gewenst, of mogelijk, om je 
buiten de onderzochte groep mensen te houden? Kun je dan hun situatie 
wel helpen verbeteren?
Volgens Andriessen, lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek 
aan Hogeschool Utrecht, maakt men zich in de wetenschap vooral druk 
over methodologische grondigheid van onderzoek, terwijl praktijkgericht on-
derzoek in eerste instantie focust op de praktische relevantie ervan. Hij ziet 
hierin niet zomaar een tegenstelling, maar beschouwt methodologische 
grondigheid en praktische relevantie als twee dimensies van de kwaliteit 
van onderzoek.
Dit boek is erop gericht de lezer te helpen de grondigheid van ander onder-
zoek te kunnen beoordelen en zelf grondig te werk te gaan bij het opzetten 
en uitvoeren van eigen onderzoek. Dit alles met behoud van focus op daad-
werkelijke, zinvolle toepassing in de praktijk.

§ 1.3 Doelstelling, onderzoeksvraag, probleemstelling

Praktijkonderzoek doe je om iets te bereiken: een verbetering, een vernieu-
wing, een zo goed mogelijk ‘product’. Er wordt dan ook een doel mee be-
oogd. De doelstelling betreft het waarom van het onderzoek. Voorbeelden 
van onderzoeksdoelen zijn:
• verlagen van de werkdruk van de sociotherapeuten
• beter kunnen inspelen op de wensen van de bewoners van deze 

 instelling
• de juiste keuze maken tussen drie groepswerkmethoden
• in de voorlichting beter aansluiten bij de belevingswereld van uit Syrië 

afkomstige vluchtelingen
• komen tot een intakeprocedure waarmee cliënten sneller op een pas-

sende plaats terechtkomen
• verbeteren van de manier waarop wordt geprobeerd de participatie van 

wijkbewoners te bevorderen
• beslissen of het (nog) de moeite waard is met onze inspanningen door 

te gaan

kwaliteit

methodologie

objectiviteit

praktische  
relevantie

Doel:  
het waarom
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• een app ontwikkelen die personen met een gemakkelijk opkomend 
schuldgevoel helpt met meer compassie naar zichzelf te kijken.  
(Merk op dat met ‘... meer compassie kijken...’ het uiteindelijke doel is, 
maar voor de opdracht kan zo’n app het doel zijn.)

Om zulke doelen te kunnen bereiken moet je weten hoe dat het beste kan: 
er is kennis nodig, en die kennis kan onderzoek je leveren. Deze kennisbe-
hoefte wordt geformuleerd in een of meerdere onderzoeksvragen. Deze be-
treffen dan het wat van een onderzoek. Voorbeelden van onderzoeksvragen 
(die aansluiten bij de eerste drie hiervoor genoemde doelen) zijn:
• Welke factoren dragen het meest bij aan de werkdruk van de sociothera-

peuten?
• Wat zijn de belangrijkste wensen van de bewoners van deze instelling?
• Wat zijn de ervaringen van deelnemers en begeleiders met groepswerk-

methoden A, B en C?

Merk op dat deze voorbeelden steeds met een vraagteken eindigen. Lo-
gisch: het gaat om onderzoeksvragen, terwijl het bij een doelstelling om 
handelingen, keuzes of situaties gaat.
Het antwoord op een onderzoeksvraag wordt geleverd door de conclusie 
van het onderzoek.
Eenzelfde doelstelling kan tot meerdere onderzoeksvragen leiden. De doel-
stelling met betrekking tot de werkdruk van sociotherapeuten zou bijvoor-
beeld ook tot de volgende onderzoeksvraag kunnen leiden: ‘Welke werk-
zaamheden verrichten sociotherapeuten buiten wat in hun taakomschrijving 
staat?’

Het kan verwarrend zijn dat de onderzoeksvraag soms de probleemstelling 
van het onderzoek wordt genoemd. Het begrip probleemstelling wordt blijk-
baar in verschillende betekenissen gebruikt. In dit boek verstaan we onder 
de probleemstelling van een onderzoek de analyse van het probleem of de 
situatie en/of van de sociale context van waar het onderzoek over gaat.

Een goed geformuleerde onderzoeksvraag is de spil waar een onderzoek 
om draait, en verdient dan ook veel tijd en aandacht. Hoofdstuk 3 gaat 
daar uitgebreid op in.

§ 1.4 Vormen van onderzoek in het sociale domein

Er zijn veel manieren om vormen van onderzoek te onderscheiden en te ty-
peren. We gaan hier niet op al die classificaties in, maar noemen wel kort 
de indeling die hier en daar wordt gehanteerd voor praktijkonderzoek.
• Beschrijvend onderzoek is gericht op – het woord zegt het al – het be-

schrijven van situaties, mensen, meningen, wensen, handelwijzen enzo-
voort. Met dit soort onderzoek breng je in kaart hoe iets is.

• Vergelijkend onderzoek betreft in zekere zin ook een beschrijving, maar 
dan gericht op het achterhalen van de verschillen en overeenkomsten 
tussen groepen of situaties: tussen grote en kleine instellingen, tussen 
het noorden en het westen van het land, tussen mensen van drie ver-
schillende leeftijdsgroepen enzovoort.

• Met verklarend onderzoek probeer je erachter te komen waarom of waar-
door bepaalde verschijnselen optreden of de dingen gebeuren zoals ze 
gebeuren.

onderzoeks
vraag: het wat

conclusie

probleem
stelling
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• Evaluatief onderzoek zet je in als je wilt nagaan hoe het handelen is ver-
lopen (procesevaluatie) of wat met dat handelen is bereikt (resultaat- of 
effectevaluatie). Betreft het onderzoek een procesevaluatie, dan gaat 
het er bijvoorbeeld om wat in een training wel en niet volgens het proto-
col is verlopen, welke tegenslagen zich voordeden, of het draaiboek dui-
delijk was en of deelnemers enthousiast waren. Een resultaatevaluatie-
onderzoek draait om de vraag in hoeverre het beoogde doel of effect 
van een interventie bereikt is (en eventueel wat daaraan heeft bijgedra-
gen dan wel er een negatieve invloed op had).

• De uitkomsten van ontwerp- of ontwikkelingsgericht onderzoek sturen de 
keuzes die je maakt bij bijvoorbeeld het ontwerp van een methode, 
maar ook bij de totstandkoming van een product als een folder of inter-
actieve website.

§ 1.5 Onderzoek: onderbouwen van beroepsproducten

Steeds meer wordt van niet alleen (hbo-)masters, maar ook van de hbo-
bachelors verwacht dat ze tot op zekere hoogte vertrouwd zijn met onder-
zoek. Dat geldt zeker ook voor opleidingen in het sociale domein. Het Lan-
delijk opleidingsdocument sociaal werk (van februari 2017), dat aan de 
basis ligt van de nieuwe inrichting van het hoger beroepsonderwijs op dit 
gebied, geeft dit ook aan in ‘Bouwsteen 6 – Onderzoek en innovatie soci-
aal werk’. Deze stelt onder andere dat bachelors ‘[...] beschikken over on-
derzoekend vermogen gericht op reflectie op de beroepsuitoefening, inzet 
van beschikbare kennis en bijdrage aan innovatie’ en ‘[...] basale kennis 
[hebben] van praktijkgericht sociaal werk onderzoek’. Het gaat hierbij om 
zowel het kunnen vinden van en omgaan met wetenschappelijke kennis als 
om het zelf onderzoek doen om tot kennis te komen.
Merk op dat innovatie, dus verbetering van de praktijk door aanpassing, 
verandering en vernieuwing, hier nauw mee verbonden is. De snel verande-
rende omgeving maakt het noodzakelijk dat je steeds nagaat in hoeverre 
methoden, werkwijzen en organisaties nog passen bij de mensen om wie 
het gaat, het beoogde doel en de maatschappelijke en technologische con-
text. Onderzoek levert (nieuwe) kennis waarmee je innovatieprocessen rich-
ting kunt geven en ondersteunen.
Als student krijg je met onderzoek te maken door kennis te nemen van de 
resultaten van andermans wetenschappelijke arbeid en praktijkonderzoek. 
Daarnaast ga je zelf aan de slag in bijvoorbeeld projecten, bij kenniscentra 
en voor lectoraten en uiteindelijk met een afstudeeronderzoek dat uit-
mondt in een scriptie, een advies, (het ontwerp van) een product of een be-
schrijving van een nieuwe handel- of werkwijze.

Onderzoek steunt je bij het tot stand brengen van beroepsproducten. In het 
sociale domein deelt men deze wel in in vier soorten: advies, ontwerp, pro-
duct en handeling.
• Een advies is een goed onderbouwd professioneel voorstel om een be-

paalde situatie, procedure of werkwijze te verbeteren. Veelal gaat het 
dan om het oplossen van een probleem of knelpunt, of om het optimali-
seren van het bestaande. Voorbeelden van relevante kennisvragen zijn: 
wat is precies het probleem, wat kan er beter, hoe gaan andere (instan-
ties) hiermee om, wat zijn mogelijke oplossingen en in hoeverre zijn die 
toepasbaar?
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• Met een ontwerp ga je eigenlijk een stap verder. Hierbij gaat het om het 
bedenken van een nieuw proces, plan, project, ding of werkwijze. Onder-
zoek kan ondersteunen door vragen te beantwoorden als: wat zijn voor 
welke gebruikers relevante functies van het ontwerp, hoe en waarvoor 
gaan mensen dit toepassen, hoe staan betrokkenen tegenover ideeën 
hiervoor, hoe betrek je iedereen erbij, hoe kun je gebruikers het beste 
informeren, welke hobbels moeten worden overwonnen, hoe zijn andere 
vergelijkbare innovaties doorgevoerd en wat zijn de ervaringen daarbij?

• Een product is bijvoorbeeld een training, een draaiboek voor een trai-
ning, een spel, een handleiding, een app, een folder of een instructie-
film. Het is de volgende stap na een ontwerp: dat blijft niet bij een idee, 
maar wordt ook vormgegeven. Het is een min of meer fysiek of digitaal 
‘ding’. Voordat je zo’n product professioneel tot stand brengt en goed 
kunt verantwoorden moet het een en ander worden onderzocht. Zo wil je 
bijvoorbeeld weten wat de specifieke eigenschappen zijn van de doel-
groep, welke communicatie wanneer wel en niet werkt, wanneer apps 
wel en niet aanslaan bij de beoogde gebruiker en wat het effect is van 
afschrikwekkende beelden in de voorlichting.

• Het beroepsproduct bestaat uit een handeling als het gaat om het vorm-
geven en kiezen van iets dat je zelf uitvoert. Dan betreft het dus de ma-
nier waarop je bijvoorbeeld een training geeft, een behandeling toepast 
of voorlichtingsgesprekken voert. Voordat je zulke handelingen kunt uit-
voeren moet je jezelf natuurlijk vragen stellen als hoe je er zelf in staat, 
wat je nog moet leren, wat in deze je sterke punten zijn, hoe je houding 
is ten aanzien van de doelgroep, wat je zelf hebt met het probleem enzo-
voort. Daarnaast moeten er, en daarmee komen we op het terrein van 
het praktijkonderzoek, vragen worden beantwoord als ‘Wat zijn speci-
fieke eigenschappen en behoeften van de betreffende doelgroep?’, 
‘Welke verschillende manieren zijn er om te handelen en wat zijn de 
voorwaarden en voor- en nadelen van elk daarvan?’

Het valt misschien op dat deze soorten beroepsproducten niet volledig zijn 
te onderscheiden. Er kan bijvoorbeeld overlap bestaan tussen advies en 
ontwerp, en tussen ontwerp en product. Daarnaast kan het gebeuren dat 
je de opdracht krijgt een product te maken én om hiermee vervolgens zelf 
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te gaan werken om het product te evalueren en advies uit te brengen voor 
verbetering. Dan bestaat het beroepsproduct uit zowel een product als een 
handeling en een advies.
Omdat voor het realiseren van deze beroepsproducten onderzoek nodig is, 
zet je hiervoor de zes stappen van de zogeheten onderzoekscyclus, waar-
over meer in paragraaf 1.7. Daar komen ook de raakvlakken met de ont-
werpcyclus en de handelingscyclus aan de orde.

Het begrip ‘onderzoek’ wordt in het dagelijks leven en in het beroepsonder-
wijs in allerlei betekenissen gebruikt, van breed tot smal. In de brede bete-
kenis valt dan elke stap die wordt gezet om tot een beroepsproduct te ko-
men onder onderzoek, dus ook bijvoorbeeld het ontwikkelen van een app 
of het zoeken naar literatuur over methodisch werken. Daar is niets mis 
mee, maar dit boek is vooral gericht op het voorzien in de behoefte aan 
nieuwe kennis uit en over het veld. We behandelen daarom niet bijvoorbeeld 
creatieve ontwerptechnieken of het gebruik van beeldmateriaal. Overigens 
is veel in dit boek, met name in hoofdstuk 3, ook toepasbaar in andere fa-
sen van ontwerp- en handelingsprocessen. Je bekwamen in onderzoek 
komt grotendeels neer op het je eigen maken van een manier van denken, 
wakker blijven en een positieve attitude ontwikkelen tegenover kennis.

In de hiervoor gegeven definitie van praktijkonderzoek staat dat het gaat om 
het in het veld verwerven van kennis. De mate waarin je voor het maken van 
een beroepsproduct kennis nodig hebt die je uit het veld zelf moet halen, 
varieert echter sterk. Voor de ene opdracht zul je vooral lange en intensieve 
gesprekken met de doelgroep moeten voeren, voor een andere opdracht, 
bijvoorbeeld het ontwikkelen van een training of de inhoud van een app, 
duik je misschien wat meer in handboeken en psychologische literatuur. In 
dit boek wordt daar niet al te principieel over gedaan. Centraal staat de situ-
atie waarin voor het uitvoeren van een opdracht ter verbetering van een 
praktijksituatie relevante kennis moet worden vergaard of geproduceerd.

§ 1.6 Kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Hier volgen zomaar wat vragen die met behulp van onderzoek beantwoord 
zouden kunnen worden:
• Wat is het gemiddelde aanvangssalaris van net afgestudeerde maat-

schappelijk werkers bij gemeentelijke sociale diensten?
• Hoeveel kinderen leven in Nederland onder de armoedegrens?
• Wat geven gedetineerde jongeren uit aan merkkleding?
• Wat vinden studenten met een beperking van de mate waarin hun on-

derwijsinstelling rekening houdt met hun omstandigheden?
• Hebben alleenstaande vaders meer vertrouwen in de toekomst van hun 

kinderen dan alleenstaande moeders?
• Hoe komen sommige pubers ertoe zichzelf uit te hongeren?
• Wat houdt in verzorgingshuizen pesten in stand?

De eerste vragen van dit rijtje nodigen vooral uit tot een getalsmatige be-
antwoording. Maar naarmate het rijtje vordert, lijkt het erop dat het resul-
taat van onderzoek meer een beschrijving van processen, argumenten, 
 motieven en aspecten zal inhouden. Er bestaan dan ook twee belangrijke 
categorieën van onderzoek in het sociale domein: kwalitatief en kwantita-
tief onderzoek.

getalsmatige 
beantwoording
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Kwantitatief gericht onderzoek houdt zich bezig met vragen als: hoeveel, 
hoe vaak, hoe is het gemiddeld, wie het meest, ...? Kwalitatief gericht on-
derzoek is meer geschikt voor het beantwoorden van vragen als: hoe verlo-
pen processen, hoe komt een interactiepatroon tot stand, hoe grijpen ver-
schijnselen op elkaar in, welke kanten zitten er aan een probleem, hoe 
ervaren mensen hun situatie, …?

In de sociale wetenschappen is er geregeld discussie over de keuze tussen 
kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Het lijkt soms of er in dit verband 
twee kampen bestaan, en het om een of-of-keuze gaat. Dit boek heeft als 
uitgangspunt dat de tweedeling in kwantitatief/kwalitatief enigszins gefor-
ceerd is en het een niet op voorhand beter is dan het ander. Ieder pro-
bleem en iedere onderzoeksvraag eist zijn eigen benadering, waarbij het 
niet belangrijk is welk label daar nu precies aan hangt. Het is zaak onder-
zoek op te zetten op basis van inhoudelijke argumenten en vanuit zuivere 
motieven. Dan gaat het erom wat het beste past bij het betreffende pro-
bleem, en niet om wat je eigen voorkeur is of wat je het gemakkelijkst lijkt.

Twee invalshoeken 

Hier volgen mogelijke fragmenten uit het resultatenhoofdstuk van twee rapporten van onder-
zoek naar versiergedrag in uitgaansgelegenheden.

Een onderzoeker zou eigenlijk beide benaderingen in zijn bagage moeten 
hebben, zodat hij steeds dat kan doen wat het beste resultaat kan geven. 
In hoofdstuk 4, waarin het gaat over de onderzoeksopzet, komen we terug 
op de argumenten om een onderzoek vanuit de ene dan wel vanuit de an-
dere invalshoek te benaderen.

processen

inhoudelijke 
argumenten

Verslag van een kwalitatief onderzoek
… Het is voor bezoekers moeilijk een drank-
je af te slaan dat wordt aangeboden. Men 
is bang tegen de normen in te gaan. Piet 
(20 jaar, frequent ecstasygebruiker) zegt in 
dit verband: ‘Wat doe je immers in een dis-
co als je geen contact wilt maken?’ Maar 
vooral wil men de aanbieder niet voor het 
hoofd stoten met zo’n directe afwijzing. Ver-
der weet je niet altijd direct of je wel wílt 
weigeren: je weet immers maar nooit wat er 
nog voor leuk contact uit kan voortkomen. 
Weigeren lijkt gemakkelijker te worden naar-
mate de aanbieder zich sociaal verder weg 
bevindt (en zijn drankje bijvoorbeeld via de 
barmedewerker aanbiedt) en naarmate de 
persoon aan wie het drankje wordt aange-
boden zelf meer en duidelijker al in gesprek 
is met andere bezoekers. Het geslacht van 
degene met wie dat gesprek wordt gevoerd 
speelt daarbij nauwelijks een rol.

Verslag van een kwantitatief onderzoek
... Van de ondervraagde meisjes geeft 12% 
aan wel eens een drankje te hebben aange-
boden aan een onbekende jongen. 82% van 
de jongens zegt wel eens een dergelijk initi-
atief te hebben genomen tegenover een 
meisje...
... Van de 123 jongeren die zeggen een 
door een onbekende aangeboden drankje 
nooit te zullen afslaan, is het belangrijkste 
motief daarvoor als volgt: 

Dat hoort niet    14%

Ik wil de ander niet kwetsen    61%

Misschien komt er een leuk vervolg    11%

Ik durf dat niet      9%

Anders     5%

Totaal 100%

Opvallend is dat, wanneer de uitkomsten...



© Noordhoff Uitgevers bv  ONDERZOEK IN HET  SOCIALE DOMEIN 19

1

§ 1.7 Onderzoek doen in zes stappen;  
de onderzoekscyclus

Net als ander professioneel methodisch handelen, verloopt ook onderzoek 
in een aantal herkenbare stappen. Over het aantal en de inhoud van deze 
stappen, ofwel de fasen van het onderzoeksproces, kun je twisten, maar 
het komt uiteindelijk op hetzelfde neer. Hier volgt een onderscheid in zes 
stappen. Daarbij wordt per stap ook aangegeven waar deze in het boek 
specifiek aan de orde komt.

Stap 1: Oriënteren: verhelderen van de achtergrond en de doelstelling
Elk onderzoek begint met een soort vooronderzoek. Dit houdt een gedegen 
oriëntatie in op het praktijkprobleem dat om een oplossing vraagt. Vanuit 
de optiek van dit boek gaat het dan om een probleem uit de praktijk van 
het sociaal werk. Het woord ‘probleem’ heeft in dit verband een vrij alge-
mene betekenis: het gaat niet per se om een knellende situatie; ook bij-
voorbeeld de vraag hoe een intakeprocedure het best kan worden opgezet 
of wat er onder wijkbewoners leeft, valt hieronder.
Vragen die je als onderzoeker in deze fase zoal moet beantwoorden zijn: 
Wat heeft de opdrachtgever voor ogen? Wat is het doel van het onderzoek? 
Wat is het probleem precies? Hoe ziet het probleem eruit vanuit het per-
spectief van de cliënt, de organisatie en de maatschappij? Wat zegt de lite-
ratuur hierover? Wat heb ik zelf met dit onderwerp? Welke theorie is hier 
van toepassing? Welke ethische kanten zitten er aan een eventueel onder-
zoek?
Het gaat hier om een algemene, voorbereidende stap, waarin je in de 
breedte de zaak verkent en voorbereidt. Hierover gaat hoofdstuk 2.

Stap 2: Scherp formuleren van de onderzoeksvraag
Een onderzoeksvraag is de vraag waar het onderzoek het antwoord op 
moet leveren. Het formuleren van de onderzoeksvraag is een halszaak om-
dat deze vraag leidend is voor de uitvoering van het onderzoek en daarmee 
de kwaliteit en de bruikbaarheid van de resultaten bepaalt. Als de onder-
zoeker zich voldoende heeft georiënteerd, is het tijd haarscherp onder 
woorden te brengen wat hij door zijn onderzoek precies te weten wil 
 komen.
In deze fase gaat het om het toespitsen of richten van alles wat in de 
 voorgaande stap breeduit verkend is. Wat daarbij komt kijken staat in 
hoofdstuk 3.

Stap 3: Ontwikkelen van de onderzoeksopzet
In de volgende stap bedenkt de onderzoeker een plan om een antwoord te 
krijgen op zijn vraag. Het is nodig dat de loop van het onderzoek zo veel 
mogelijk vooraf is bedacht en gepland. Daarmee voorkom je dat fouten en 
onvoorziene omstandigheden het onderzoek verzieken en ondoordachte 
noodoplossingen voor onverwachte problemen de resultaten beïnvloeden. 
In het ideale geval is het plan zo opgezet dat de rest van het onderzoek als 
het ware een kwestie van ‘alleen nog maar’ afwikkelen is.
Dikwijls kun je voor het beantwoorden van een onderzoeksvraag verschil-
lende wegen bewandelen. Stel dat je wilt onderzoeken of deelnemers aan 
een training in hun houding ten opzichte van hun beperking zijn veranderd. 
Je kunt dan een paar maanden na afloop van de training aan deelnemers 
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vragen in hoeverre ze vinden dat hun houding anders is geworden. Maar je 
kunt ook met een vragenlijst vóór de training proberen hun houding te me-
ten en drie maanden na afloop opnieuw. Een derde mogelijkheid is mensen 
uit de omgeving van de deelnemers te vragen in hoeverre zij verandering 
hebben opgemerkt. De uiteindelijke keuze hiertussen hangt af van de on-
derzoeksvraag en van wat er uit de oriëntatie van stap 1 is gebleken.
Bij de onderzoeksopzet hoort ook de keuze van degenen die je in je onder-
zoek betrekt en de manier waarop de gegevens worden vergaard. Aan de 
onderzoeksopzet besteedt hoofdstuk 4 nadrukkelijk aandacht.

Stap 4: Verwerven van gegevens
Als de onderzoeksopzet is vastgesteld volgt een periode waarin je als on-
derzoeker gegevens, ofwel data, verzamelt. Over drie specifieke methoden 
om gegevens te verwerven en de regels waaraan een onderzoeker zich 
daarbij dient te houden, gaan in dit boek drie hoofdstukken. Hoofdstuk 5 
gaat over het afnemen van interviews. Dat is een methode die vooral veel 
wordt gebruikt in kwalitatief onderzoek. In hoofdstuk 6 staat hoe je obser-
vatie inzet als methode van gegevensverwerving. Tevens behandelt dat 
hoofdstuk – kort – de analyse van documenten, zoals dagboeken, tijd-
schriftartikelen, notulen en profielen op sociale media. Hoofdstuk 7 tot 
slot gaat in op een veelgebruikt middel voor het vergaren van gegevens: 
vragenlijsten. In deze drie hoofdstukken worden daarmee de onderzoeksin-
strumenten behandeld die expliciet worden genoemd in het eerder ge-
noemde Landelijk opleidingsdocument sociaal werk.

Stap 5: Verwerken en analyseren van gegevens
Als de nodige gegevens binnen zijn, moet je ze onder de loep nemen, sor-
teren, overzichtelijk samenvatten en rangschikken. Vervolgens wil je weten 
wat ze nu ‘zeggen’, ze moeten worden geïnterpreteerd en tot conclusies lei-
den: tot welk antwoord op de onderzoeksvraag kom je nu?
Deze stap bestaat – met andere woorden – uit het verwerken en analyse-
ren van gegevens. Daarop hebben vooral hoofdstuk 8 en 9 betrekking. 
Hoofdstuk 8 betreft de verwerking van kwalitatieve gegevens. In hoofdstuk 
9 gaat het om kwantitatieve gegevens. Omdat daarbij statistiek van pas 
kan komen, behandelt dat hoofdstuk enkele eenvoudige statistische princi-
pes en begrippen.

Stap 6: Rapporteren
Onderzoekers rapporteren hun resultaten doorgaans aan hun opdrachtge-
ver, collega’s of andere geïnteresseerden. Daarbij hoort ook de terugkop-
peling naar de praktijksituatie. Daarin ligt immers het doel van het onder-
zoek. Hoe kan de praktijk met de nieuw verworven kennis en inzichten 
worden verbeterd?
Verder vindt reflectie plaats op het onderzoeksproces: hoe is het verlopen 
en wat zijn er de sterke en zwakke punten van? Wat zou een volgende keer 
beter of anders kunnen? Schieten de resultaten van het onderzoek tekort, 
dan zul je de onderzoeksvraag opnieuw formuleren of een andere onder-
zoeksopzet bedenken. Als het onderzoek wel aan de verwachtingen heeft 
voldaan, is het zaak er aanbevelingen en beslissingen voor in de praktijk 
aan te verbinden.
Het blijkt nogal eens dat de uitkomsten van onderzoek weer nieuwe onder-
zoeksvragen opwerpen die op een antwoord wachten. Dan kan er vervolg-
onderzoek plaatsvinden. Het lijkt misschien vreemd, maar ook juist veel 

Data
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Terugkoppeling

reflectie

nieuwe onder
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‘mislukt’ onderzoek is het publiceren waard: een ander kan zich de moeite 
van een dergelijk onderzoek besparen of proberen het op een andere ma-
nier wel te doen ‘slagen’.
De opbouw van een presentatie of een schriftelijk verslag is geen specifiek 
methodologisch onderwerp. Onderzoeksrapportage is echter zo belangrijk, 
dat in hoofdstuk 10 een aantal specifieke punten met betrekking tot onder-
zoeksrapportage worden behandeld.

De onderzoekscyclus
Hiervoor bleek al dat onderzoek – of het resultaat ervan nu voldoet of niet –  
weer kan leiden tot verder of nieuw onderzoek. Onderzoek kan dus een  
cyclisch karakter hebben, omdat er na de rapportage een nieuwe eerste 
stap in het zicht komt, die van de oriëntatie. Figuur 1.1 toont deze onder-
zoekscyclus.

FIGUUR 1.1  De zes stappen in de onderzoekscyclus

Stap 1
Oriënteren

Stap 2
Vraag scherp 

formuleren

Stap 3
Opzet 

ontwikkelen

Stap 4
Gegevens 
verwerven

Stap 5
Verwerken en 

analyseren

Stap 6
Rapporteren

Zo’n indeling in logisch op elkaar volgende onderzoeksstappen moet je wel 
serieus, maar niet al te strikt nemen. Een onderzoeksproces verloopt in 
het echt zelden volgens zulke af te bakenen stappen in die strikte volgor-
de. Als bijvoorbeeld tijdens het verwerken van de gegevens een onderzoe-
ker erachter komt dat zijn onderzoeksvraag toch niet sluitend is geformu-
leerd, zal hij die bijstellen. Of hij komt er bij het op papier zetten van zijn 
bevindingen in de laatste stap achter dat hij in de oriënterende fase 

niet al te strikt
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 relevante literatuur over het hoofd heeft gezien. Hij gaat dan weer ‘terug’ 
naar stap 1, leest de betreffende literatuur en brengt de gevonden resulta-
ten daarmee in verband. Evenzo lopen de meeste onderzoekers vanaf het 
begin van het onderzoek al min of meer vooruit op de rapportage door bij-
voorbeeld hun theoretische bevindingen, overwegingen en keuzes meteen 
uitgebreid uit te schrijven.

In elkaar grijpende cycli
De onderzoekscyclus is van toepassing op een deel van het werk van de 
professional. Maar er zijn meer cycli die in het sociaal werk, en ook in an-
dere vakgebieden, een rol spelen.
De interventiecyclus of handelingscyclus beschrijft in algemene termen de 
stappen in het professionele handelen van de aanmelding van de cliënt en 
probleemanalyse via onder meer implementatie tot en met de evaluatie 
van de interventie. Je spreekt hier ook wel van de regulatieve cyclus, maar 
dit begrip kan ook meer in het algemeen beslissingsprocessen betreffen, 
zoals het al dan niet openen van een nieuw filiaal van een winkel.
De ontwerpcyclus is van toepassing op de ontwikkeling van een nieuwe 
handelwijze of een andere innovatie. Dat kan gaan van een koffiezetappa-
raat tot een voorlichtingsmethode, van de inrichting van een ontvangst-
ruimte tot een nieuwe manier van werken in een justitionele inrichting. Ook 
deze cyclus speelt dus een rol in het sociaal werk.

Deze cycli kennen veel dwarsverbanden, ze grijpen soms in elkaar. In de 
interventiecyclus zijn er fasen waarin nieuwe kennis en inzicht uit het veld 
nodig zijn. Daarvoor kan onderzoek het middel zijn. Sommigen zeggen zelfs 
dat in elke fase praktijkonderzoek aan de orde is. Hetzelfde geldt voor de 
ontwerpcyclus. Daarin geldt ook een probleemanalyse, en moeten boven-
dien in de verschillende stappen ideeën, alternatieven en prototypen wor-
den getest en geëvalueerd. De onderzoekscyclus kan dus deel uitmaken 
van een of meerdere stappen in andere cycli. Binnen zo’n stap wordt dan 
weer de onderzoekscyclus doorlopen.

Het proces van de onderzoeker persoonlijk
Het onderzoeksproces is hier nogal zakelijk beschreven. Als onderzoeker 
maak je natuurlijk ook zélf een proces door. Dat is een leerproces: door 
een onderzoek steek je ook zelf een hoop op. Maar het is ook een proces 
van zoeken, denken, vallen en opstaan. Elke onderzoeker, ook degene met 
ervaring, vraagt zich gaande de rit wel minstens één keer af of het nog ooit 
goed komt. Je weet niet meer hoe het verder moet, kunt de zaak niet meer 
overzien, mensen werken niet zo mee als je hoopte, je ontdekt fouten (wat 
op zich een heel goed teken is!) of kunt in de brij van gegevens en ideeën 
geen structuur meer ontdekken. Zulke dipjes horen erbij!
Daarom vraagt het doen van onderzoek, naast methodologische kennis en 
ervaring, ook een zekere attitude: nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen, 
het kunnen omgaan met onverwachte situaties en met stress enzovoort. 
Laat je niet ontmoedigen, het komt bijna altijd weer goed en veel proble-
men blijken opeens bijna uit zichzelf weer te verdwijnen.

interventie
cyclus

regulatieve  
cyclus

ontwerpcyclus

Leerproces

niet meer  
overzien

Dipjes

attitude



© Noordhoff Uitgevers bv  ONDERZOEK IN HET  SOCIALE DOMEIN 23

1

‘Uitdijen en indikken’

Als onderzoeker kom je geregeld in een 
toestand terecht waarin er zo veel ideeën 
zijn verzameld en er zo veel mogelijkheden 
zijn, dat je er bijna in verdrinkt. Als je 
denkt dat het nooit meer in orde komt, 
wordt het tijd tevreden te zijn met wat er is 
en in overleg met de opdrachtgever een 
verantwoorde keuze te maken. Dit afwis-
selend divergeren en convergeren van in-
formatie wordt wel eens een proces van 
‘uitdijen en indikken’ genoemd. De teke-
ning laat zien waar dit zich met name af-
speelt.

§ 1.8 Een interessante onderzoeksopdracht voor je 
studie verwerven

Wie al als beroepskracht in het veld werkt, kan af en toe een te onderzoe-
ken probleem tegenkomen. Voor wie een baan heeft bij een onderzoeks- of 
adviesbureau, zal dat zelfs aan de orde van de dag zijn. Deze paragraaf 
richt zich niet op hen, maar op studenten die, groepsgewijs of alleen, een 
project willen uitvoeren of aan hun afstudeeronderzoek toe zijn.
Soms bestaat er via de opleiding al een aanbod van vragen uit het veld. 
Dat is makkelijk, al moet je er dan nog wel succesvol op solliciteren. Vaak 

Almaar meer theorieën,
ideeën, wensen en verwachtingen: 

Wat is er allemaal nog meer relevant? 

Keuzes!

Almaar meer ideeën
over de onderzoeksopzet: 

Wat kan allemaal ook nog onderzocht? 

Keuzes!

Almaar meer ideeën
en wensen voor rapportage: 

Wat kan er nog meer in het verslag? 

Keuzes!

Rapportage

Onderzoeksopzet

Gegevens verwerven
en verwerken

Onderzoeksvraag

Onderzoeks-
opdracht
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is het echter nodig of wenselijk om zelf op zoek te gaan. Wie zelf zoekt, ver-
groot de kans op een onderzoek waarin zijn eigen interesse wordt bevre-
digd. Ook omdat het onderwerp, het resultaat en de gelegde contacten van 
een afstudeeronderzoek een belangrijke rol spelen in je verdere loopbaan, 
is het verstandig zo veel mogelijk zelf de regie te nemen.

Om duidelijk te maken hoe je het beter niet kunt aanpakken, toont figuur 
1.2 een fictief mailtje dat is samengesteld uit de inhoud van werkelijk ver-
stuurde mails.

Hallo,

Ik ben Joyce. Voor mijn opleiding moet ik een onderzoek uitvoeren in het sociaal werk. Hebt u 
nog een leuke opdracht voor me? In de bijlage staat welke eisen de school stelt aan zo’n
opdracht.
Op 14 juni moet het verslag ingeleverd en omdat ik begin die maand al op vakan�e ga, is er dus
wel haast. Maar de komende maanden kan ik elke maandag de hele dag en woensdag (tot vier 
uur) en donderdag aan de opdracht. De andere dagen werk ik.
Kun je mij aangeven welke begeleiding er is en de vergoeding?
Op mijn Facebook-account vindt je meer informa�e over wat ik doe en wat mijn hobby’s zijn. 

Ik hoor van je,

Joyce 

Facebook: [...]

FIGUUR 1.2  Een opdracht verwerven: zo lukt het níét!

De potentiële opdrachtgever moet wel erg omhoog zitten als hij hierop in 
wil gaan. Die voelt zich vast niet aangesproken. Het is duidelijk dat Joyce 
er weinig zin in heeft, de geadresseerde als een nummer beschouwt en 
weinig voor een opdracht over heeft. Waarschijnlijk krijgt ze geen reactie. 
Zij had dan ook beter de volgende adviezen kunnen volgen.
• Maak duidelijk dat je niet móét, maar dat je graag wílt.
• Zoek vooraf uit wie bij de betreffende organisatie de meest geschikte 

persoon is om te benaderen en bel, mail of schrijf deze persoonlijk, met 
naam.

• Zoek vooraf uit wat de organisatie biedt, hoe deze werkt enzovoort. Haal 
daar de voor jou belangrijke punten uit en benoem die.

• Zorg dat je wat hebt te bieden in plaats van alleen maar te ontvangen.
• Probeer te bedenken wat voor de opdrachtgever een aantrekkelijk, nut-

tig of interessant onderzoek zou kunnen zijn. Maar leg er noch jezelf, 
noch de opdrachtgever op vast.

• Doe zo veel mogelijk zelf het werk: jij neemt contact op (tenzij de ge-
adresseerde dat anders wil), jij zoekt de relevante zaken uit, jij selec-
teert informatie.

zelf zoeken

adviezen
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• Wees liever iets te beleefd dan te vrijmoedig (en wees later liever een 
beetje te goed gekleed of verzorgd dan een beetje te slordig).

• Toon je bescheiden over wat je bent en kunt (zonder jezelf naar beneden 
te halen natuurlijk).

• Zorg dat alles in orde is: taalfouten eruit, stijlfouten eruit, geen achter-
haalde teksten, data of gegevens uit eerdere mails laten staan, gelijke 
vormgeving enzovoort. Laat een kritische kennis meelezen.

• Ga (nog) niet te veel in op praktische regelzaken.

Figuur 1.3 toont een mogelijke opzet van een brief of e-mail waarin deze 
adviezen ter harte zijn genomen. (Hier en daar zijn daarbij tekststukken 
weg- of opengelaten; gemarkeerd met rechte haken: […].)

Geachte mevrouw De Jong,

Nu ik na bijna drie en een half jaar de afstudeerfase van mijn opleiding [X] aan hogeschool
[Y] inga, vind ik het mooi dat ik in de prak�jk mag gaan toepassen wat ik geleerd heb.

In de loop van mijn studie, maar ook in mijn bijbaan, ben ik geregeld in contact geweest met
[...], waardoor mijn belangstelling en betrokkenheid bij [...] steeds zijn toegenomen. Vandaar
dat ik zo vrij ben u aan te schrijven. Wat mij bijzonder aan [organisa�e Z] aanspreekt is dat
u niet uitgaat van de beperkingen, maar van de mogelijkheden die de doelgroep hee�. Met,
naar ik begrijp, goede resultaten. Naar mijn mening is het erg belangrijk dat we in dit veld [...].

Mijn vraag aan u is of ik een keer met u mag spreken over de mogelijkheid mijn 
afstudeeronderzoek voor [Z] uit te voeren. De opdracht kan nog alle kanten op. Zo zou ik 
bijvoorbeeld de tevredenheid van ouders kunnen onderzoeken om op grond daarvan 
aanbevelingen te doen. Een ander idee is het opze�en van een training ‘opkomen voor jezelf’, 
specifiek voor de groep [A]. Graag wissel ik met u van gedachten over andere mogelijke
onderwerpen die voor [Z] van belang zijn.

De officiële afstudeerperiode loopt van [...] tot [...], maar omdat ik geen studieachterstand
heb kan ik desgewenst al twee weken eerder beginnen. Ik ben in die periode in principe vol�jd 
beschikbaar; met de leidinggevende van mijn bijbaan heb ik hierover goede afspraken gemaakt.

Ik hoop dat mijn [brief/mail] uw belangstelling hee� gewekt, en u mij een keer wilt ontvangen 
voor een gesprek. Volgende week probeer ik u daartoe te bellen op nummer [...]. Mocht u op een 
andere wijze contact willen hebben, dan hoor ik dat graag.

Met hartelijke groet en vriendelijke dank,

Joyce ter Wolde

FIGUUR 1.3  Een opdracht verwerven: zo lukt het misschien wel

Op de website bij dit boek staat een aantal (meerkeuze)opgaven over de stof 
in dit hoofdstuk.
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