
Onderzoeksvaardigheden

Dick van der Wateren, ECL Haarlem

In deze korte cursus leer je hoe je een onderzoek opzet door de juiste vragen te 
stellen en steeds kritisch te kijken naar wat je hebt gedaan. Je leert wat er 
nodig is voor een succevol onderzoek, waarbij je dingen leert, die je voorheen 
nog niet wist en die misschien zelfs voor anderen (inclusief je docent) nieuw zijn.

N.B.: hier en daar wordt de theorie met voorbeelden geïllustreerd. In de 
linkerkolom staan de voorbeelden, die voor M-profielen interessant zijn en in de 
rechterkolom die voor de N-profielen. Maar spiek gerust bij een ander profiel.

Hoe word je onderzoeker?
Onderzoeker was je al toen je geboren was. Herinner je maar: als kleuter probeerde je van 
alles uit. Je stak misschien een handje zand in je mond om the kijken of je dat kunt eten. Niet 
dus. Trok de poes aan haar staart en ontdekte dat een poes ook kan krabben. Toen je wat 
ouder was, verkende je de buurt rond je huis. Door experimenteren leerde je hoe dingen 
werkten, wat gevaarlijk was en wat niet. Hoe je met andere kinderen om moest gaan. Later 
op school was er misschien niet veel gelegenheid meer om zelf dingen te onderzoeken. De 
juf of de meester vertelde je wel wat je moest weten. Jammer, want zelf ontdekken is 
gewoon het leukst. En leraren weten ook niet alles.

Wetenschap is gewoon een activiteit die mensen doen om te overleven (en misschien niet 
alleen mensen, maar ook andere primaten). Door wetenschappelijk onderzoek (nieuwsgierig 
zijn, open staan voor nieuwe ervaringen, experimenteren) hebben mensen vuursteen leren 
bewerken, de landbouw en geneeskrachtige kruiden ontdekt, ijzer leren maken enz., al werd 
dat in die tijd nog niet als wetenschap beschouwd.

In deze cursus willen we je weer iets van je kinderlijke nieuwsgierigheid teruggeven. De 
meest succesvolle wetenschappers (denk aan Nobelprijswinnaars) zijn, zonder uitzondering, 
mensen, die nog die speelse nieuwsgierigheid hebben die ze als kind al hadden. Daarvoor 
moet je onbevangen om je heen kunnen kijken en je verwonderen en dan, onafhankelijk van 
wat anderen vinden, je eigen weg gaan. Je zult niet meteen een kandidaat voor de 
Nobelprijs worden, maar je kunt een heel eind komen, als je je ervoor open stelt.

Wat moet een onderzoeker kunnen?
Kijken. Nieuwsgierig zijn. Vragen stellen. Je verwonderen. Verwondering is het begin van alle 
grote ontdekkingen. Probeer open te staan voor nieuwe ervaringen en indrukken. "Zien wat 
iedereen gezien heeft … en denken wat niemand ooit gedacht heeft." Dus beter kijken dan 
een ander.

Maar ook kritisch zijn. Durven twijfelen. Niet zonder meer aannemen wat een ander beweert.

Ook al zul je misschien nooit van je leven in een onderzoeksinstituut terecht komen, van 
deze open en kritische houding kun je je hele leven plezier hebben.

Hoe begin je een onderzoek?
Elk goed onderzoek begint met de juiste vragen. Dit is misschien wel het moeilijkste deel 
van je onderzoek. Het is ook het onderdeel dat de meeste mensen geneigd zijn over te 
slaan. Neem daar dus ruim de tijd voor.
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Je ziet iets, je hoort iets, of je leest iets en je verbaast 
je. Probeer niet meteen een verklaring te geven voor 
wat je waarneemt, maar verwonder je eerst maar. 
Accepteer eerst maar dat je iets waarneemt dat anders 
is dan je dacht of anders dan normaal.

De wereldberoemde mensapenonderzoeker Frans de 
Waal1 dacht net als iedereen dat gevoel voor onrecht 
iets typisch menselijks was, dat dieren wel niet zouden 
hebben. Maar na talloze experimenten met 
kapucijneraapjes kwam hij tot de conclusie (in: Our 
Inner Ape, 2005) dat ook apen geweldig de pest in 
kunnen hebben als een andere aap een grotere 
beloning krijgt voor dezelfde inspanning. Net als mensen dus, die zich ergeren aan de 
astronomische gouden handdrukken van topmanagers.

De Waal is een goed voorbeeld van een onderzoeker, die onbevangen naar de werkelijkheid 
kijkt, probeert zich niet te laten leiden door zijn eigen vooroordelen en onafhankelijk van de 
mening van anderen zijn eigen conclusies trekt uit zijn eigen waarnemingen.

Wat is een goed onderzoek?
Goed onderzoek geeft antwoord op een relevante vraag en levert nieuw inzicht op, een 
nieuw idee of theorie. Een goed onderzoek doet een betrouwbare uitspraak over de 
werkelijkheid. En onder werkelijkheid verstaan we dan datgene dat je met je zintuigen 
(eventueel geholpen door hulpmiddelen als microscopen, massaspectrometers, mri-
scanners enz.) kunt waarnemen.

We kunnen dus geen dingen onderzoeken die niet objectief waar te nemen zijn. Het staat 
iedereen vrij te geloven dat bv. onze gedachten gestuurd worden door aliens. Omdat we 
aliens niet kunnen waarnemen is een onderzoek naar dat verschijnsel zinloos. De discussie 
over zulke verschijnselen gaat over wat je gelooft en niet over wat je kunt waarnemen. 
Interessant, maar geen onderwerp voor wetenschappelijk onderzoek.

Een goed onderzoek kan je iets leren dat je daarvoor nog niet wist. De beste onderzoeken 
leiden tot een baanbrekende theorie, die alles op zijn kop zet. Denk aan de wetten van 
Newton over kracht en beweging, Freud's theorie over het menselijke onderbewustzijn, 
Darwin's evolutieleer, de relativiteitstheorie van Einstein.

Hoe weet je of het klopt wat je hebt onderzocht?
Helaas. Je zult nooit 100% zeker weten of de conclusies, die je op het eind van je 
onderzoek getrokken hebt, waar zijn. Dat stelt je misschien teleur, maar het is niet anders. 
Wen er maar aan. De meeste mensen hebben het idee dat wetenschap keiharde waarheden 
produceert, de 'natuurwetten'. Dat als een wetenschapper iets beweert het absoluut waar 
moet zijn. Dat is echter niet het geval. Je kunt als wetenschapper best harde uitspraken 
doen, maar dan gaat over waarschijnlijkheden. Daarover meer na de voorbeelden uit twee 
verschillende wetenschapsgebieden.

1 Prof. Frans de Waal werd in 1982 in een klap wereldberoemd met zijn boek Chimpansee Politics. Daarin doet 
hij verslag van jarenlang geduldig kijken naar chimpansees in Burger's Zoo in Arnhem. Sinds 1991 is hij 
hoogleraar aan de universiteit van Emory in Atlanta, USA. Andere boeken van hem zijn o.a. Bonobo: the 
Forgotten Ape (1997) over de bonobo's, die net als mensen sex hebben: 'face-to-face', en Our Inner Ape. Zijn 
werk laat zien dat mensen veel meer op apen lijken dan we altijd gedacht hadden.
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Frans de Waal bij 'zijn' bonobo's in Atlanta.



Eerst twee historische voorbeelden.

Archeologie

De Duitse archeoloog Schliemann beweerde rond 1873 
dat hij bij Hisarlik, in West Turkije, het oude Troje 
(waarover Homerus schreef) gevonden had. Daarbij 
vond hij wat hij noemde 'de schat van Priamus' – een 
rijke goudschat – waarvan hij dacht dat die aan 
Priamus, de laatste koning van Troje had toebehoord. 
Later bleek dat de vondstlaag, waarin die schat lag 
veel ouder was dan het Troje dat door de Griekse 
helden verslagen was. Niettemin heeft 125 jaar 
archeologisch onderzoek aangetoond dat Hisarlik 
inderdaad de plek van het oude Troje is. 

Natuurkunde

Galileo Galilei (1564 – 1642) beweerde dat twee 
voorwerpen even snel naar beneden vallen, ook al zijn 
ze niet even zwaar. Die theorie blijft gelden totdat een 
of andere slimmerik een experiment bedenkt dat het 
tegendeel aantoont. Tot nu toe heeft nog niemand 
kunnen aantonen dat die bewering niet klopt. Dus gaan 
we ervan uit dat een vogelveer en een stuk ijzer 
(zonder luchtweerstand) even snel vallen. En op de 
maan hebben astronauten dat experiment ook werkelijk 
gedaan, zoals je kunt zien in het YouTube-filmpje (zie 
bronnen).

In de wetenschap is iets waar zolang het tegendeel niet is aangetoond. 

Als je even nadenkt is er op die manier weinig verschil tussen wetenschap en het dagelijkse 
leven. Bijna iedereen is gewend te leven met 'voorlopige waarheden'. Je denkt dat je voor 
een proefwerk drie uur moet leren. Vervolgens haal je een 4,5 en dan weet je dat je in het 
vervolg een dag eerder moet beginnen met leren.

Je gaat ervan uit dat iets is zoals het is en wanneer na een tijdje blijkt dat het anders zit, 
verander je je mening.

Met andere woorden, als je iets hebt onderzocht en wilt weten of je conclusies kloppen moet 
je een experiment (een test dus) bedenken waarmee je die conclusies onderuit kunt halen. 
Dat klinkt misschien heel raar. De meeste mensen zijn geneigd te bewijzen of hun ideeën 
kloppen. Het gevaar daarvan is dat je alleen bewijs verzamelt dat je idee, je theorie, 
ondersteunt. Daarmee kun je helemaal op een verkeerd spoor komen en de meest bizarre 
theorieën verzinnen. Bedenk zelf maar wat er kan gebeuren als je zo te werk gaat.
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Astronaut op de maan laat tegelijkertijd een veer en een 
stalen hamer vallen. (Zie Bronnen.)

De schat van Priamus, door Schliemann in 
Troje opgegraven; in werkelijkheid veel ouder 
dan het Troje van Homerus.



In de wetenschap werken we dus anders. Dat geldt overigens ook voor techniek en andere 
toegepaste wetenschap. Je experiment is dus niet bedoeld om je theorie te bewijzen, maar 
om die onderuit te halen. Falsificeren noemen we dat. Als na dat experiment je conclusies 
nog steeds overeind staan, mag je ervan uitgaan dat je gelijk hebt. Totdat ..... totdat een 
ander een nog slimmer experiment bedenkt.

Eigenlijk wordt het pas echt interessant als uit je onderzoek iets heel anders komt dan je had 
verwacht. Zo komt de wetenschap en onze kennis steeds een stap verder. Nieuwe theorieën 
leiden tot nieuwe experimenten die die theorieën falsificeren. Enzovoort.

Zo volgen nog maar weinig psychiaters en psychologen Freud letterlijk, maar zonder 
Sigmund Freud was de psychiatrie nooit zover gekomen. Ook de wetten van Newton blijken 
niet meer altijd en overal geldig. Daarvoor hebben we nu de relativiteitstheorie. En ook daar 
wordt intussen weer aan geknaagd. 

Wetenschap is voortdurend in beweging en dat is nu juist de lol ervan. Zo wordt onze kennis 
van de wereld om ons heen steeds groter. En denk nu niet dat je dus niets kunt aannemen 
van wat wetenschappers beweren, omdat ze zelf voortdurend aan alles twijfelen. Keiharde 
uitspraken in de wetenschap zijn nog steeds uitspraken die blijven staan tot het tegendeel 
bewezen is. Bedenk maar dat zonder de relativiteitstheorie satellietnavigatie (Tom Tom) 
onmogelijk zou zijn. Belangrijk is dat wat je op grond van je onderzoek concludeert overal en 
altijd geldig is, dus niet allen bij op school of in je straat.

Het onderzoeksplan
1. Waarnemingen vooraf;

2. Je probleemstelling;

3. Je hypothese;

4. Je proefopzet;

5. Je voorspelling.

Pas wanneer je deze stappen hebt gezet mag je aan je onderzoek beginnen.

Het begin
Neem de tijd om een onderzoeksvraag/probleemstelling 
te bedenken. Dat klinkt makkelijker dan het is. Een 
goede manier is om alle tijd te nemen voor je 
waarnemingen vooraf.

Stel, je wilt onderzoeken waarom vrouwen meer van 
chocolade houden dan mannen. (Of dat een goede 
onderzoeksvraag is, zullen we straks bespreken.) Je 
gaat dan eerst in je eigen omgeving vragen wie wel en 
wie niet van chocolade houdt. Stel ook vragen als: “Wat 
vind je lekker aan chocolade?”, “Wat voel je als je chocolade eet?”, “Waaraan denk je als je 
het woord chocola ziet?”. Dit is nog niet het eigenlijke onderzoek. Het is alleen bedoeld om je 
inzicht te geven in de verschillende aspecten van hetgeen je wilt onderzoeken. Je maakt dus 
wel aantekeningen, maar hoeft nog geen statistiek  te bedrijven. Dit noemen we de 
waarnemingen vooraf.
Dan neem je rustig de tijd om na te denken over de onderzoeksvraag of probleemstelling.

Je gedachten in dit stadium van je onderzoek kunnen de lijnen volgen zoals in het plaatje op 
pagina 5 (Denkstappen van je onderzoeksplan) afgebeeld.
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De juiste vraag
Wat is een goede onderzoeksvraag?

Een onderzoeksvraag of probleemstelling moet in ieder geval ‘onderzoekbaar’ zijn. 
Onderzoekbaar met behulp van een experiment. (Let wel: onder experiment verstaan we niet 
alleen iets met reageerbuisjes of meetinstrumenten, maar elk soort testwaarmee je je theorie 
kunt falsificeren; dus ook enquête en bronnenonderzoek.) Een vraag die je bijvoorbeeld in 
een boek of op internet kunt opzoeken, zoals: 'Wanneer was de Tachtigjarige Oorlog?' of: 
‘Wat is een zwart gat?’ is dus geen probleemstelling.

Een goede probleemstelling is ook een vraag die je niet simpel met 'ja' of 'nee' kunt 
beantwoorden. Dus de vraag: 'Verliezen alle bomen hun bladeren in de herfst?' is ook geen 
goede vraag. Het antwoord is namelijk: nee.

Een goede  probleemstelling is niet dubbelzinnig. Even terug naar het voorbeeld: je 
oorspronkelijke vraag was: 'Waarom houden vrouwen meer van chocolade dan mannen?' 
Dat is dus niet de goede vraag. In de eerste plaats veronderstel je al dat vrouwen meer van 
chocolade houden dan mannen. Misschien is het wel omgekeerd, of houden ze allemaal 
even veel van chocolade. En wat versta je trouwens onder 'houden van'? En, wat voor 
chocolade? Melk, puur? Bij je waarnemingen vooraf was je op dit soort problemen natuurlijk 
al gestuit. Vandaar dat je daarvoor dus goed de tijd moet nemen.

Een probleemstelling leidt tot een hypothese en die weer tot een voorspelling. Die 
voorspelling ga je onderzoeken, en daarmee vind je het antwoord op je probleemstelling. 
Probleemstelling, hypothese, voorspelling, onderzoek (experiment) en conclusie zijn dus 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een goede probleemstelling leidt vrij snel tot een goed 
onderzoek. Formuleer hem in elk geval als een echte vraag.

Na zorgvuldig beraad (overleg met elkaar en je docent) kom je dan tot een scherpere 
probleemstelling, bijv.: 'Welke stoffen in 
chocola maken dat mensen chocola lekker 
vinden?' Je hebt daarmee een 
'onderzoekbare' vraag. Je kunt de 
verschillende stoffen waar chocola uit bestaat 
ieder afzonderlijk op je proefpersonen 
uitproberen en de effecten ervan waarnemen 
of zelfs meten. De vraag of en waarom 
vrouwen meer van chocolade houden dan 
mannen kan dan een goede deelvraag 
worden.

Je loopt dan wel weer tegen een nieuw 
probleem aan. Want wat versta je precies 
onder 'lekker vinden'? Hoe meet je dat? En 
welke effecten zijn relevant? Kortom, genoeg 
om over na te denken terwijl je bezig bent je 
onderzoek op te zetten.

Bedenk tenslotte dat 'onderzoekbaar' ook 
betekent onderzoekbaar door jou, in jouw 
omstandigheden en beschikbare tijd. Stel dus 
geen vraag, die je met je beperkte middelen 
en tijd nooit kunt beantwoorden. Misschien 
wil je onderzoeken hoe baby's taal leren, of 
ben je gefascineerd door het Higgs-boson 
(waar op dit moment bij CERN in Genève 
naar gezocht wordt). Bewaar 
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onderzoeksvragen daarover maar tot het moment dat je aan je psychologie- of 
natuurkundestudie begint. Op school hebben we niet de middelen of de tijd om zulke vragen 
te onderzoeken.

Kies de juiste methode
Voor je dan eindelijk aan je onderzoek kunt beginnen moet je nog nadenken over de manier 
waarop je je vraag gaat onderzoeken, ofwel je hypothese testen, vooral met het oog op 
‘eerlijk meten’. Onder eerlijk meten verstaan we dat de resultaten van je experiment 
(metingen, enquete enz.) een eerlijke test moet zijn van je hypothese. Eerlijk meten maakt je 
onderzoek echt interessant, omdat het resultaten kan opleveren die je niet had verwacht. En 
pas dan worden we allemaal echt knapper!

In deze cursus wilden we je een paar stappen op weg helpen naar een goed onderzoek.

Veel plezier en succes!

Bronnen
Over Frans de Waal:

http://www.nrc.nl/wetenschap/article729368.ece/Chimps_helpen_zonder_tegenprestatie

http://www.emory.edu/LIVING_LINKS/ 

http://www.dlynnwaldron.com/bonobos.html

Over Heinrich Schliemann en Troje:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Schliemann 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Troje 

Over zwaartekracht, Galilei en Newton:

http://www.youtube.com/watch?v=dHzVsLAhUCA 

http://library.thinkquest.org/18188/english/universe/theory/tnewton.htm 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwaartekracht 

Over chocolade:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Chocola 

Over Sigmund Freud en psychoanalyse:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Freud 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Psychoanalyse 

Over het Higgs-boson:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Higgs-boson 

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=higgs-brian-greene-nova 
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