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Gebruikte afkortingen 
 

 

KET   Kwalificerende EindTaak 

DT   DeelTaak 

OS    Onderzoeksstage 

EC    European Credit (studiepunt) 

AVAG   Academie Verloskunde Amsterdam en Groningen 
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Inleiding 
 

In de onderzoeksstage werk je aan twee producten van de Leerlijn Wetenschap. Het gaat hierbij om 

de individuele toets voor KET 10 (een wetenschappelijk onderzoek opzetten en uitvoeren en hierover 

schriftelijk rapporteren aan medische professionals) en deeltaak 11.3b (een mondelinge presentatie 

geven van het eigen onderzoek aan medische professionals).  

De verloskundige zorg in Nederland en de organisatie daarvan zijn volop in beweging. Ontwikkelin-

gen volgen elkaar snel op. Er is in toenemende mate aandacht voor een gezonde start van de zwan-

gerschap en de preconceptionele periode. Primaire preventie van aandoeningen wordt daarmee mo-

gelijk en secundaire preventie van aandoeningen wordt steeds belangrijker. Ook nemen de mogelijk-

heden van screening en diagnostiek toe en de zwangere en haar partner moeten steeds vaker ingrij-

pende beslissingen nemen over het gebruik van die mogelijkheden.  

Verder is de verloskunde de laatste jaren vaak in het nieuws: is het nog wel veilig (genoeg) om thuis 

te bevallen? Het is de taak van de verloskundige de aanstaande ouders goed over al deze aspecten te 

informeren, te counselen en te begeleiden bij het nemen van beslissingen. De aanbod gestuurde zorg 

verandert in een vraag gestuurde zorg waarin de cliënt centraal staat.  

Binnen de beroepsgroep van verloskundigen, alsook in de samenwerking met huisartsen, gynaecolo-

gen en kinderartsen, is evidence-based (samen)werken van belang. Steeds vaker is ‘de verloskundige 

keten’ onderwerp van afstemming en gesprek tussen de disciplines. Richtlijnen, protocollen en 

standpunten worden mono-, maar ook multidisciplinair ontwikkeld en indicatoren voor de bewaking 

van de kwaliteit van de zorg zijn vastgesteld door de beroepsgroepen. Regionale afspraken en proto-

collen sturen de samenwerking, en in bijna ieder ziekenhuis werken verloskundigen in de tweede-

lijnszorg. Steeds meer eerstelijns centra worden opgezet in de nabijheid van een ziekenhuis.  

Het is duidelijk dat voor het optimaal functioneren binnen de zorg de verloskundige haar kennis en 

vaardigheden up-to-date moet houden. Dat betekent onder andere dat zij nieuwe ontwikkelingen 

kritisch moet kunnen beschouwen en haar handelen baseert op wetenschappelijke informatie. Waar 

mogelijk levert de verloskundige een bijdrage aan de ontwikkeling van het beroep en participeert zij 

in voor de beroepsgroep relevant onderzoek. 

De onderzoeksstage is bedoeld om je zo goed mogelijk voor te bereiden op evidence-based werken 

in alle facetten van het beroep. In deze stage staat de opzet, uitvoering en rapportage van weten-

schappelijk onderzoek in de verloskunde centraal. De stappen van empirisch onderzoek worden 

doorlopen in tien onderzoeksweken. De onderzoeksresultaten worden vastgelegd in een bachelor 

these en mondeling gepresenteerd. 

We wensen jullie veel plezier en inspiratie toe!  

 

Leerlijn Wetenschap AVAG 
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Niveaus van deelname onderzoeksstage-activiteiten 
 

 

Tijdens de onderzoeksstage wordt verwacht dat je op je stageadres (het onderzoeksinstituut)  deel-

neemt aan onderzoeksgerelateerde activiteiten.   

 

We onderscheiden in de onderzoeksstage-activiteiten drie niveaus van deelname: 

 

• Passief observeren: waarnemen hoe uitvoeren van onderzoek in de realiteit gaat en daarbij 

kennis vergaren. 

• Actief observeren: waarnemen, kennis vergaren in interactie met de onderzoeksbegeleider 

en overige medewerkers van de stageplek. 

• Uitvoeren: eenvoudige onderzoeksgerelateerde werkzaamheden uitvoeren onder supervisie 

van de onderzoeksbegeleider. 

 

De belangrijkste succesfactoren voor een goede onderzoeksstage zijn je eigen motivatie en het actief 

zoeken naar leermomenten. 
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Stagedoelen 
 

Na deze stage kun je:  

 

◼◼◼◼ 1. Een voor de beroepsgroep relevante onderzoeksvraag formuleren. 

 

◼◼ 2. De onderzoeksvraag plaatsen binnen het kader van de meest relevante weten-

schappelijke literatuur. 

 

◼◼ 3. Bij de vraagstelling een passend onderzoeksdesign vaststellen en uitvoeren. 

 

◼◼ 4. De medisch-ethische aspecten van het eigen onderzoek beoordelen en beschrijven. 

 

◼◼ 5. De keuze voor de gebruikte methoden van dataverzameling correct beargumente-

ren. 

    

◼◼ 6. De verzamelde gegevens op correcte wijze archiveren. 

 

◼◼ 7. De gegevens analyseren op een wijze die past bij het onderzoeksdesign. 

 

◼◼ De resultaten van de analyse correct interpreteren in relatie tot de meest relevante 

wetenschappelijke literatuur en de interne validiteit van het eigen onderzoek. 

 

◼ 8. Een wetenschappelijk these schrijven over het uitgevoerde onderzoek. 

  

◼◼ 9. De bevindingen van het uitgevoerde onderzoek presenteren en bediscussiëren.  

 

 

 
◼ Klinisch redeneren en handelen 

◼ Public Health 

◼ Wetenschap 

◼  Samenwerken en organiseren 

◼ Professionaliseren 
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Organisatie  
 

Elke derdejaarsstudent kan worden toegelaten tot de onderzoeksstage. De toetsen voor deze stage 

kunnen echter pas worden afgesloten (EC-toekenning), nadat je het leeronderzoek (DT 10.2) met een 

voldoende hebt afgesloten. Indien je hier bij de start van jaar 3 nog niet aan voldoet, verdient het 

aanbeveling om in jaar 3 te starten met verloskundige stage, zodat het leeronderzoek kan worden 

ingehaald. 

 

Jullie werken in tweetallen aan een project.  

Voor de mogelijkheden zie Voorbereiding op de onderzoeksstage.  

 

Bij de onderzoeksstage is altijd een externe onderzoeksbegeleider betrokken die werkzaam is bij een 

onderzoeksinstituut of praktijkinstelling (zoals bijvoorbeeld VUmc, UMCG, TNO of een VSV). Afhanke-

lijk van de onderwijskundige ervaring en de inhoudelijke expertise van de externe onderzoeksbege-

leider wordt ook een interne onderzoeksbegeleider vanuit de AVAG betrokken. In dat laatste geval 

stuurt de interne onderzoeksbegeleider vanuit de AVAG vooral het proces en is deze verantwoorde-

lijk voor de toetsing van het eindniveau. In sommige gevallen is de externe begeleider en de interne 

begeleider één persoon, bijvoorbeeld een docent die promoveert bij een onderzoeksinstituut. In dat 

geval is de externe werkplek van de begeleider de formele stageplek. 
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Toetsing onderzoeksstage 
 

 

 

Toetsen  

 

Formatief/ summatief 

 

 

EC 

KET 10 

Een wetenschappelijk onderzoek opzetten en uitvoeren en hier-

over schriftelijk rapporteren aan medische professionals. 

 

Summatief ◼ 14 

DT 11.3b  

Een mondelinge presentatie geven van het eigen onderzoek aan 

medisch professionals 

 

Summatief ◼ 1 

 

 

 

◼ Leerlijn Klinisch redeneren en handelen 

◼ Leerlijn Professionaliseren 

◼ Leerlijn Public Health  

◼ Leerlijn Wetenschap  

◼ Leerlijn Samenwerken en organiseren  

 

 

Voor meer gedetailleerde informatie zie Beoordeling. 
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Voorbereiding op de onderzoeksstage 
 

Voorafgaand aan de start van de onderzoeksstage moet duidelijk zijn waar en met welk onderzoeks-

project je aan de slag gaat. De onderzoeken kunnen gaan over allerlei actuele onderwerpen in de 

verloskunde en kunnen zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek zijn of een combinatie van beide 

(mixed-methods). Het onderzoeksdesign hangt natuurlijk af van de vraagstelling. De meeste pro-

jecten gebruiken bestaande data.   

 

Je hebt als tweetal de volgende keuzemogelijkheden: 

 

1. Een eigen voorstel voor een onderzoeksstage voorleggen aan de contactpersonen van de onder-
zoeksstage. 

2. Een onderzoeksstage kiezen uit de lijst* met onderzoeksprojecten.  

 

*  De contactpersonen hebben verschillende onderzoekers en onderzoeksinstituten benaderd met de 

vraag om AVAG-studenten te betrekken bij hun (lopend of nieuw op te zetten) onderzoek.  

Een overzicht van aangeboden projecten wordt ruim voor de start van de onderzoeksstage op Black-

board geplaatst.  

 

1 Eigen voorstel 
 

Wanneer je zelf geïnteresseerd bent in een bepaald onderwerp of gebied van de verloskundige be-

roepsuitoefening dat wetenschappelijk nog vrijwel ‘onontgonnen’ is of dat bepaalde informatie mist, 

kun je over dat onderwerp een onderzoeksvraag opstellen en binnen de onderzoeksstage zelf onder-

zoek opzetten en uitvoeren om deze vraag te beantwoorden.  

Volledig zelfstandig onderzoek opzetten en uitvoeren blijkt vaak moeilijk te realiseren binnen de 10 

weken van de reguliere onderzoeksstage. Deze mogelijkheid is dan ook vooral interessant indien je 

een sterke motivatie voor het onderwerp hebt en data wilt verzamelen in je vrije tijd of indien je toe-

gang hebt tot een dataset met voor de vraag relevante data. Wanneer die mogelijkheden er niet zijn, 

dan krijgt deze optie meestal de vorm van een pilotstudie. 

Wanneer je zelf onderzoek opzet en uitvoert, doorloop je als vanzelf alle stappen van het weten-

schappelijk onderzoek. Je doet literatuuronderzoek om vast te leggen wat er al bekend is over jouw 

vraagstelling, je bedenkt een passend design, je verzamelt en analyseert data en bespreekt de uit-

komsten kritisch.  

 

NB  

Voor het doen van onderzoek naar een ‘eigen’ onderwerp gelden onderstaande aanvullende eisen in 

het voortraject! 
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• Het voorstel wordt uiterlijk half oktober (OS 3.2 traject 1) of half januari (OS 3.2 traject 2) aan de 
eigen AVAG-contactpersoon voorgelegd. De contactpersoon beslist of het onderwerp geschikt is 
binnen de kaders van de onderzoeksstage qua verloskundige inhoud, haalbaarheid en weten-
schappelijk niveau.   

Jullie vinden als tweetal zelf een stageplek waar een externe onderzoeksbegeleider beschikbaar is 
die zowel een afgeronde master heeft als voldoende kennis van het onderwerp, alsook ervaring 
met het schrijven van een wetenschappelijk artikel. Jullie dragen deze stageplek en externe on-
derzoeksbegeleider voor aan de eigen AVAG-contactpersoon. Deze contactpersoon neemt con-
tact op met de beoogde externe onderzoeksbegeleider en geeft uitsluitsel of het project doorgang 
kan vinden. 
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2  Onderzoeksproject uit de keuzelijst 
 

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar verloskundige onderwerpen en het aantal verloskundi-

gen dat promotieonderzoek doet neemt toe. Door deze toename loopt er een flink aantal onder-

zoeken waarin participatie van studenten mogelijk is. Ook krijgt de opleiding steeds vaker te maken 

met vragen vanuit het werkveld die onderzoek behoeven. Deze verzoeken betreffen over het alge-

meen sterk afgebakende onderzoeksvragen waar nog geen onderzoek naar gedaan wordt. Dat moet 

je dus samen met de begeleider opzetten en uitvoeren. 

 

De keuzelijst wordt ruim voor de start van de onderzoeksstage op Blackboard geplaatst. Je kunt je 

voorkeur aangeven, waarna een indeling wordt gemaakt. Jullie worden zoveel mogelijk ingedeeld bij 

onderwerpen van je voorkeur, maar soms lukt dat niet en word je ingedeeld bij een onderwerp dat je 

niet gekozen had.  

 

Alle onderzoeken in de keuzelijst zijn gescreend op haalbaarheid en op beschikbaarheid van een pas-

sende begeleider. Helaas kunnen in elk wetenschappelijk onderzoek onvoorziene omstandigheden 

optreden, dus ook tijdens de onderzoeksstage. Het is daarom slim om bij aanvang van de stage af-

spraken te maken over hoe om te gaan met een tegenvallende voortgang van het onderzoek en/of 

het schrijven.  
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Begeleiding tijdens de stage 
 

Werkwijze begeleiding 
  

Na de startbijeenkomst zullen met enige regelmaat voorgangsbesprekingen plaatsvinden. Om deze 

bijeenkomsten optimaal te laten verlopen, dienen alle deelnemers voorbereid te zijn. Stuur daarom 

voorafgaand aan de bijeenkomst je vragen en/of bijbehorende stukken op aan je begeleider(s). De 

studenten zijn verantwoordelijk voor de planning van de bijeenkomsten met de onderzoeksbegelei-

der(s). 

 

Rol van de begeleider(s) 
 

Bij de onderzoeksstage is altijd een externe onderzoeksbegeleider betrokken. Wanneer alleen een 

externe begeleider is toegewezen, dan is zij ofwel een docent van de opleiding ofwel een docent-on-

derzoeker/onderzoeker van Midwifery Science (VUmc/AVAG). Deze vervult zowel de begeleiding op 

de werkplek als de begeleiding vanuit de opleiding (zie hieronder). 

Afhankelijk van de onderwijskundige ervaring en de inhoudelijke expertise van de externe onder-

zoeksbegeleider kan er ook een interne onderzoeksbegeleider worden betrokken bij het project.  

Wanneer er twee begeleiders zijn moeten goede afspraken gemaakt worden over de rolverdeling en 

de al dan niet gezamenlijke bijeenkomsten.  

Bij zowel een interne als een externe onderzoeksbegeleider is de verdeling van taken zoals hieronder 

beschreven. 

 

Werkplek 
 

De voornaamste rol van de externe onderzoeksbegeleider is om te bewaken dat het oorspronkelijke 

onderzoeksvoorstel vanuit de stageplek voldoende wordt uitgewerkt. Als de externe onderzoeksbe-

geleider de benodigde expertise heeft, kan deze ook een rol hebben in de methodologische en/of 

inhoudelijke begeleiding (zoals bijvoorbeeld het wegwijs maken in de dataset).  

Daarnaast creëert de externe onderzoeksbegeleider mogelijkheden om naast je onderzoek de 20 uur 

stage-activiteiten te behalen (zie ook Stage-activiteiten). 

 

Opleiding 
 

De interne onderzoeksbegeleider zorgt ervoor dat de criteria van de opleiding goed kunnen worden 

behaald en biedt jullie methodologische en statistische ondersteuning passend bij het reeds gegeven 

onderwijs. De interne onderzoeksbegeleider is eerste aanspreekpunt bij problemen in de voortgang 
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van de onderzoeksstage. De interne onderzoeksbegeleider geeft feedback op concepten en is be-

schikbaar voor een wekelijkse voortgangsbespreking op aanvraag. Zo mogelijk werkt ze hierbij samen 

met de externe begeleider. De interne onderzoeksbegeleider is eindverantwoordelijk voor de toet-

sing van KET10 en DT11.3b en vraagt hierbij input van de externe onderzoeksbegeleider.   
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Rol van de studenten 
 

De begeleiders bewaken het wetenschappelijk onderzoek zo goed mogelijk qua proces en inhoud. 

Daartoe heb je regelmatig contact met elkaar. Voor een goed verloop is het van belang dat jullie met 

de begeleiders samen het door jullie gekozen onderwerp van onderzoek op de eerste dag van de on-

derzoeksstage bespreken.  

Ter voorbereiding op deze bijeenkomst kun je de studietaken uit week 1 van Module 11 (het leeron-

derzoek) proberen toe te passen op het onderzoeksproject.  

Daarnaast is het van belang dat je als student regelmatig overleg hebt met je onderzoeksbegeleider 

en duidelijke werkafspraken maakt over onderstaande punten: 

• Voortgangsbesprekingen en vergaderingen (planning, besluiten, notulen). 

• Aanwezigheid op de stageplek (dit is de werkplek van de externe onderzoeksbegeleider). 

• Eigenaarschap en vertrouwelijk omgaan met verzamelde onderzoeksgegevens (indien vereist 
het privacy contract van de onderzoeksinstantie (bv VUmc, TNO etc.) ondertekenen). 

• Voor het werven van cliënten/respondenten toestemming hebben van de begeleider(s). 

• Auteurschap van eventuele artikelen: beslissing ligt bij de externe onderzoeksbegeleider.   

• Beloop proces; plan in week 5 tijd in om met je (interne) begeleider het proces tot nu toe 
door te spreken.  

 

Tot slot dien je als student voor je begeleider(s) inzichtelijk te maken dat je individueel bijdraagt aan 

het onderzoeksproject. Dit doe je door: 

• Actief deel te nemen aan de groepsbijeenkomsten. 

• Elkaar de ruimte te geven in discussies/gesprekken met de begeleider. 

• Zichtbaar te maken hoe je hebt bijgedragen aan concepten. 

• Gelijkwaardig bereikbaar te zijn voor de begeleider(s). 

• Je eigen deel van het referaat adequaat uit te voeren. 
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Na de onderzoeksstage 
 

Data archiveren 
 

De data van je onderzoek dienen nog 3 jaar beschikbaar te zijn, nadat je de eindbeoordeling hebt 

ontvangen. Bij publicatie kan dit langer zijn. Na de onderzoeksstage archiveer je de gebruikte data 

zoals afgesproken met de onderzoeksbegeleider(s). Vraag hier actief naar bij je onderzoeksbegelei-

ders.  

 

Onderstaande opties zijn veilige methodes van data archiveren, waarmee recht wordt gedaan aan de 

privacy van de deelnemers. 

 

• De externe onderzoeksbegeleider houdt als enige toegang tot alle data en draagt zorg voor op-

slag in een beveiligde omgeving. Studenten en de interne begeleider verwijderen na de defini-

tieve beoordeling en eventuele herkansing de data van alle media (USB-sticks, laptops, online op-

slag). 

 

• Zowel de externe als de interne onderzoeksbegeleider behouden de data en dragen zorg voor 

opslag in een beveiligde omgeving. Op de opleiding geldt de F-schijf als veilig, mits het bestand 

zelf nog weer met een wachtwoord beveiligd is. Bij deze optie mogen alleen geanonimiseerde 

data worden opgeslagen. 

 

• Het hele onderzoeksteam houdt toegang tot de data die veilig online zijn opgeslagen. Zowel de 

online opslag als het bestand zelf, zijn met een (verschillend!) wachtwoord beveiligd.  

Bij deze optie mogen alleen geanonimiseerde data worden opgeslagen. 

 

 

Publicatie 
 

Het kan zijn dat je na de onderzoeksstage samen met de onderzoeksbegeleider(s) besluit om de ba-

chelor these te bewerken tot een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift. Maak direct aanslui-

tend op de onderzoeksstage goede afspraken over werkverdeling en auteurschap. Sommige stage-

plekken hebben vaste procedures voor een wetenschappelijke publicatie die voortkomt uit een stu-

dentenonderzoek. Vraag hiernaar en houd je eraan.  

Het voornemen om een bachelor these van AVAG-studenten te publiceren (b.v. online) door een ex-

terne begeleider (en diens organisatie) of door derden (b.v. studenten zelf) dient altijd voorgelegd te 

worden aan AVAG en mag niet zonder diens toestemming geschieden.  
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Programma inhoudelijk 
 

De eerste week van de onderzoeksstage start met een plenaire bijeenkomst voor alle studenten en 

begeleider(s). Daarna volgt per tweetal een eerste samenkomst met de eigen begeleider(s). Tijdens 

de onderzoeksstage worden bij wijze van ‘stageterugkom-activiteiten’ diverse lessen aangeboden om 

je kennis van het uitvoeren en rapporteren van kwalitatief en kwantitatief onderzoek te verdiepen. 

Deze lessen worden verderop per week nader toegelicht. 

 

Naast de lessen ben je iedere week bezig met je eigen onderzoeksproject en besteed je tijd aan de 

Stage-activiteiten. Je doet dit uiteraard in overleg met de externe onderzoeksbegeleider en houdt 

rekening met de deadlines uit het standaard tijdpad. 

 

Bij alle lessen en activiteiten worden de kennis en vaardigheden uit het eerdere onderwijs als bekend 

verondersteld. Denk hierbij vooral aan de stof uit DT 10.1 (Literatuursearch jaar 1), 10.2 (Leeronder-

zoek jaar 2) en 11.3a (Klinische les jaar 3). 

 

Stage-activiteiten 
 

In totaal besteed je per student tenminste 20 uur aan stage-activiteiten die niet direct aan het eigen 
onderzoek gerelateerd zijn. Je verricht, al dan niet in het tweetal, de volgende activiteiten in elk ge-
val: 

 

• Eén gesprek voeren met een onderzoeker over zijn/haar dagelijkse werk. 

• Eén onderzoeksbespreking bijwonen of tenminste één afdelingsoverleg bijwonen. 

• Het eigen onderzoek terugkoppelen naar collega’s van de externe begeleider; de vorm hiervan in 
overleg met de begeleider(s). 

• Een bijdrage leveren aan onderzoeksgerelateerde activiteiten (bijvoorbeeld dataverzameling, 
data-invoer en/of data-opschoning). Indien de student zelf data verzamelt in het kader van de 
bachelorthese, telt dit mee als onderzoeksgerelateerde activiteiten.  

 

De stage activiteiten kun je bijhouden in Bijlage 5.   Bijlage 5    
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Rooster stage terugkom-activiteiten 
 

Je volgt in principe alle lessen voor zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Uitzondering zijn de 

consultmomenten en responsiecolleges: hier word je alleen verwacht bij jouw eigen type onderzoek. 

Naast onderstaande lessen zijn er gedurende de onderzoeksstage nog supervisie-bijeenkomsten en 

een bijeenkomst voor de Leerlijn Public Health. Meer informatie hierover staat respectievelijk in de 

betreffende handleiding, het rooster (supervisie) en volgt op Blackboard (Public Health). 

 

 

 

 

Week 1 

 

roosterinformatie 

IC OS.1 Introductie start onderzoeksstage  

HC OS.1 Wetenschappelijk schrijven  

WC OS.1a Kwalitatief onderzoek opzetten  

WC OS.1b Multivariabele statistiek 1  

WC OS.1c Culturele competentie (voorbereiding 

PH stage 4.2) 

 

 

 

 

Week 2  

roosterinformatie 

HC OS.2 Data-analyse plan van kwalitatief en 

kwantitatief onderzoek rapporteren 

 

WC OS.2a Kwalitatief data analyseren (coderen)  

WC OS.2b Multivariabele statistiek 2  

 

 

 

 

 

Week 3 

 

roosterinformatie 

VHO OS.2a Consultmomenten kwalitatief onderzoek 1  

VHO OS.2b Consultmomenten kwantitatief onderzoek 1  

VHO OS.2c Consultmomenten literatuuronderzoek 1  
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Week 5 

 

roosterinformatie 

VHO OS.2a Consultmomenten kwalitatief onderzoek 2  

VHO OS.2b Consultmomenten kwantitatief onderzoek 2  

VHO OS.2c Consultmomenten literatuuronderzoek 2  

 

  

Week 6 

 

roosterinformatie 

VHO OS.2a Consultmomenten kwalitatief onderzoek 3  

VHO OS.2b Consultmomenten kwantitatief onderzoek 3  

VHO OS.2c Consultmomenten literatuuronderzoek 3  

 

 

 

 

 

Week 7 

 

roosterinformatie 

WC OS.7a Responsiecollege: analyseren en rapporteren  

WC OS.7b Responsiecollege: multivariabel analyseren en 

rapporteren 

 

 

 

  

Week 10 

 

roosterinformatie 

 OS.10a Referatenochtend - toetsing  
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Week 1 
 

 

IC  OS.1 

 

Introductiecollege 

 

Inhoud 

 

De insteek van dit introductiecollege is heel praktisch. We bespreken het ni-

veau en de mate van zelfstandigheid die verwacht worden en doorlopen samen 

de criteria en de handleiding. Aan het eind heb je antwoord op de vraag: wat 

houdt dat nou eigenlijk in, een onderzoeksstage? 

In het tweede deel van het introductiecollege wordt het doen van onderzoek in 

vogelvlucht besproken: welke stappen zijn er in het doen van onderzoek (aan 

de hand van de empirische cyclus) en hoe komt dat terug in de onderzoeks-

stage? Daarnaast wordt herhaald wat de ‘output’ van een wetenschappelijk on-

derzoek is: een wetenschappelijk artikel en/of poster. Hoe ziet dat eruit en aan 

welke eisen moeten zij voldoen? Ook wordt hier de relatie gelegd met de on-

derzoeksstage. Tot slot herhalen we de manieren van refereren en worden 

praktische tips gegeven. 

Voorbereiding  • Bij voorkeur Module 11 met een voldoende afgerond.  

• Deelname aan of compensatie voor het introductiecollege in Module 

15 (in week 38 of week 49). Ingedeeld bij een project. 

Expertise docent 

 

Contactpersoon/coördinator 

 

 

 

HC OS.1 

 

 

Wetenschappelijk schrijven 

Inhoud 

 

In de opleiding zijn al diverse schriftelijke producten aan de orde geweest. In 

deze les gaan we dieper in op de punten die voor een wetenschappelijk ge-

schreven academisch stuk extra van belang zijn. Ook wordt aandacht besteed 

aan het beschrijven van bevindingen uit literatuur. Daarnaast kun je jouw eigen 

schrijfervaring inbrengen en bespreken we eventuele moeilijkheden die je 

daarbij gesignaleerd hebt. 

Voorbereiding  • Schrijfwijzer wordt bekend verondersteld, opfrissen van het hoofdstuk 

over synthese van literatuur is aan te raden. 

• Doornemen van de criteria voor inleiding en methode in het beoorde-

lingsformulier voor het onderzoeksvoorstel, zie Bijlage 1.  
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• Tijdig de docent informeren over wat je moeilijk vindt aan schrijven en 

waar je graag meer over zou willen weten. Waar loop je tegenaan bij 

het schrijven van je onderzoeksopzet? 

Expertise docent 

 

Ervaring met wetenschappelijk publiceren. 

Opmerkingen 

 

Reken minimaal een half uur en liefst een uur voor het bespreken van vragen 

en werken aan de onderzoeksopzet.  

 

 

WC OS.1a 

 

 

Kwalitatief onderzoek opzetten 

Inhoud Eerder in de opleiding hebben jullie kennisgemaakt met kwalitatief onderzoek 

en geleerd hoe je een kwalitatief artikel kritisch beschouwt. In dit college ver-

diepen we deze kennis, zodat je zelf een onderzoeksopzet kunt formuleren 

voor een eenvoudige kwalitatieve studie.  

Voorbereiding  • Opfrissen van de voorkennis. 

• Lezen: Green & Thorogood (2014) Qualitative methods for health re-

search – H2 en 3 geheel en chapter summary van H4 t/m 7. 

• Zie ook de methodologiedatabank op Blackboard voor achtergrondli-

teratuur of het zelfstandig opfrissen van je basiskennis! 

Expertise docent Ervaring met kwalitatief onderzoek 

Opmerkingen  *Les beginnen met activeren voorkennis. Het is al even geleden… 

* Aansluiten bij de onderzoeksprojecten in het behandelen van de verschil-

lende methoden van data-verzameling. 

 

 

 

WC OS.1b 

 

Multivariabele statistiek 1 

Inhoud Eerder in de opleiding hebben jullie kennisgemaakt met statistisch toetsen en 

geleerd dat multivariabele statistiek bestaat. In deze les verdiepen we de ken-

nis over statistisch toetsen. Je leert onder andere voor welk type vraagstelling 

multivariabele statistiek gebruikt kan worden, wat de meest voorkomende 

multivariabele analyses zijn en hoe deze globaal gezien werken. Ook leer je 

hoe je de data voorbereidt door het maken van dummies en het controleren 

van assumpties. 
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Voorbereiding  • Opfrissen van de voorkennis + lezen uit SPSS handboek H36 en p38-

42, exclusief uitvoeringsinstructies. 

• Zie ook de methodologiedatabank op Blackboard voor achtergrondli-

teratuur of het zelfstandig opfrissen van je basiskennis! 

 •  

Expertise docent SPSS 

Opmerkingen  Les beginnen met activeren voorkennis. Het is al even geleden… 

 

 

WC OS.1c 

 

Culturele Competentie (voorbereiding op PH stage 4.2) 

Inhoud 

 

In dit werkcollege wordt het concept culturele competentie uitgewerkt en be-

discussieerd. Er wordt aandacht besteed aan interculturele communicatie, 

kennis van andere culturen, hoe cultuur gezondheid kan beïnvloeden en aan 

de attitudeontwikkeling nodig om cultureel competente zorg te verlenen. Cul-

turele competentie is ook nodig voor het ontwikkelen van een public health in-

terventie die goed aansluit bij de doelgroep. Deze les is een belangrijke voor-

bereiding op de Public Health Stage in jaar 4 (ook voor diegenen die niet naar 

het buitenland gaan). 

Lesdoelen: 

Na deze les  

 Heeft de student de basiskennis en attitudeontwikkeling die nodig is 

voor goede interculturele communicatie (in de zorg). 

  Heeft de student de basiskennis van culturele competentie die nodig 

is voor het ontwikkelen/analyseren van een public health interventie. 

 Kan de student uitleggen wat de invloed is van cultuur op gezondheid. 

 Kan de student reflecteren op de gevolgen van een statische benade-

ring van cultuur. 

 Is de student zich bewust van haar eigen aannames t.o.v. goede zorg, 

(eigen)cultuur, etniciteit en ras. 

Stagedoelen  

(PH stage jaar 4) 

2. In de probleemanalyse gezondheidsverschillen, kwetsbare groepen 

en/of diversiteit onderscheiden. 

4. Reflecteren op de maatschappelijke (cultureel, sociologisch, politiek, 

ethisch) gevolgen van relevante public health interventies, zowel natio-

naal als internationaal. 

Voorbereiding 

student 

Let op: Verplichte voorbereidsopdrachten op Blackboard 

 

Expertise docent Public Health  

Opmerkingen 

 

• Visie op gezondheid en ziekte (fysiologie/pathologie), paradigma (herha-

ling module 1 & 4) 

• Interculturele aspecten 

• Ethiek  
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Week 2 
 

 

HC OS.2 

 

Data-analyse plan van kwalitatief en kwantitatief onderzoek rapporteren  

Inhoud 

 

Tijdens dit HC zal het eerste uur besteed worden aan de beschrijving en invul-

ling van je data-analyse bij kwalitatief onderzoek (welke opties heb je, wat voor 

technieken b.v. interviewen etc). In het tweede uur zal voor kwantitatieve ana-

lyse op eenzelfde wijze ingegaan worden op de beschrijving van statistische 

analyses.   

Voorbereiding  Lezen: voorbereiding volgt via Blackboard. 

 

Expertise docent 

 

Docentenen Wetenschap (kwantitatief en kwalitatief) 

 

 

WC OS.2a 

 

Kwalitatieve data analyseren (coderen) 

Inhoud Nadat je kwalitatieve data verzameld hebt, moet je deze analyseren. In deze 

les spreken we hoe dat proces verloopt aan de hand van de volgende termen: 

inductieve en deductieve analyse, open coderen, axiaal coderen, selectief co-

deren, Grounded Theory en doelgerichte analyse. 

Voorbereiding  Lezen: 

• Green & Thorogood (2014) Qualitative methods for health research – 

H8 en 9 

Expertise docent Ervaring met kwalitatief onderzoek 

Opmerkingen  inductief/deductief: vgl hypothese in kwantitatief onderzoek open/axiaal/se-

lectief: studenten moeten in de onderzoeksstage alle fasen laten zien 

Grounded Theory / doelgericht: volledig uit de data of zoeken waar data afwij-

ken van een eerder model uit een gerelateerde steekproef.  

Vergelijk https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17661884 (klassiek 

Grounded Theory) met de vervolgstudie daarop 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17973765 (meer doelgericht) 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17661884
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17973765
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WC OS.2b Multivariabele statiek-2  

Inhoud In deze les verdiepen we de kennis van multivariabele statistiek. Je leert hoe 

je de meest voorkomende analyses uitvoert in SPSS en hoe je de uitkomsten 

interpreteert. Ook is ruimte voor het verkennen van minder voorkomende 

(non-parametrische) analyses, indien deze voor je onderzoeksproject van be-

lang zijn. 

 

Voorbereiding  • Lezen uit SPSS handboek:  H36 en 38-42, inclusief uitvoeringsinstruc-

ties.  

• Op basis van SPSS handboek p256 nagaan welke analyse voor jullie 

onderzoeksproject het meest geschikt lijkt en deze tijdig doorgeven 

aan de docent. 

 

Expertise docent SPSS 
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Week 3 
 

VHO OS.3a  

 

Consultmomenten opzetten kwalitatief onderzoek 

 

Inhoud Tijdens deze les kun je vragen stellen over de opzet van je eigen kwalitatieve 

onderzoeksproject. 

 

Voorbereiding  

student 

• Zorg ervoor dat je jouw vragen meeneemt naar de les; formuleer ze 

vooraf al zo concreet mogelijk. 

 

Expertise docent Ervaring met kwalitatief onderzoek 

 

 

 

VHO OS.3b  

 

 

Consultmomenten multivariabele statistiek 

Inhoud Tijdens deze les kun je vragen stellen over het kiezen van de juiste multivari-
abele techniek bij jouw onderzoeksvraag. 
 

Voorbereiding  • Zorg ervoor dat je jouw vragen meeneemt naar de les; formuleer ze 

vooraf al zo concreet mogelijk. 

 

Expertise docent SPSS 
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Week 4   Geen stage terugkom-activiteiten 
 

In deze week werk je aan je eigen onderzoeksproject en kun je de diverse Stage-activiteiten 

inplannen.  

 

NB  

Dat laatste mag ook in de andere weken, in afstemming met je externe onderzoeksbegeleider (zie 

Bijlage Afvinklijst Stage-activiteiten). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2018-2019  Stagehandleiding jaar 3 – Onderzoeksstage    29 

Week 5   
 

 

VHO OS.5a  

 

 

Consultmomenten kwalitatieve data analyseren 

Inhoud Tijdens deze bijeenkomst kun je vragen stellen over het opzetten van je ei-

gen kwalitatieve data-analyse. 

 

Voorbereiding  • Zorg ervoor dat je jouw vragen meeneemt naar de les; formuleer ze 

vooraf al zo concreet mogelijk. 

 

Expertise docent Ervaring met kwalitatief onderzoek 

 

 

 

 

VHO OS.5b  

 

 

Consultmomenten multivariabele statistiek 

Inhoud Tijdens deze bijeenkomst kun je vragen stellen bij het kiezen en uitvoeren 
van de juiste multivariabele techniek bij jouw onderzoeksvraag. 
 

Voorbereiding  • Zorg ervoor dat je jouw vragen meeneemt naar de les; formuleer ze 

vooraf al zo concreet mogelijk. 

 

Expertise docent SPSS 
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Week 6   
 

 

VHO OS.6a  

 

 

Consultmomenten kwalitatieve data analyseren 

Inhoud Tijdens deze bijeenkomst kun je vragen stellen over het opzetten van je ei-

gen kwalitatieve data-analyse. 

 

Voorbereiding  • Zorg ervoor dat je jouw vragen meeneemt naar de les; formuleer ze 

vooraf al zo concreet mogelijk. 

Expertise docent Ervaring met kwalitatief onderzoek 

 

 

 

 

VHO OS.6b  

 

 

Consultmomenten multivariabele statistiek 

Inhoud Tijdens deze bijeenkomst kun je vragen stellen bij het kiezen en uitvoeren 
van de juiste multivariabele techniek bij jouw onderzoeksvraag. 
 

Voorbereiding  • Zorg ervoor dat je jouw vragen meeneemt naar de les; formuleer ze 

vooraf al zo concreet mogelijk. 

Expertise docent SPSS 
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Week 7 
 

 

WC OS.7a 

 

Responsiecollege: analyseren en rapporteren 

Inhoud Aan het einde van deze week lever je de eerste versie van je resultaten (en 

discussie/conclusie) op. Je data-analyse is nu dus zo goed als afgerond. In het 

responsiecollege is er tijd om met elkaar te bespreken waar je tegenaan loopt 

en hoe je dit op zou kunnen lossen. Er is bijzondere aandacht voor de laatste 

fase van coderen: het selectief coderen. 

Voorbereiding  • Doornemen van de criteria voor de resultaten-sectie in het beoorde-

lingsformulier voor de these, zie Bijlage.  

• Tijdig mailen van vragen aan de docent. 

NB: Bij minder dan 5 vragen worden de vragen per mail beantwoord aan de 

betreffende studenten en gaat de les niet door! 

Expertise docent Ervaring kwalitatief onderzoek 

Opmerkingen  NB Bij minder dan 5 vragen worden de vragen per mail beantwoord aan de 

betreffende studenten en gaat de les niet door! 

 

 

 

WC OS.7b 

 

Responsiecollege: multivariabele analyse en rapportage 

Inhoud Aan het einde van deze week lever je de eerste versie van je resultaten (en 

discussie/conclusie) op. Je data-analyse is nu dus zo goed als afgerond. In het 

responsiecollege is er tijd om met elkaar te bespreken waar je tegenaan loopt 

en hoe je dit op zou kunnen lossen. Er is bijzondere aandacht voor de nieuw-

ste stof m.b.t. statistiek: de multivariabele analyse. 

Voorbereiding  • Doornemen van de criteria voor de resultaten-sectie in het beoorde-

lingsformulier voor de these, zie Bijlage.  

• Tijdig mailen van vragen aan de docent. 

NB: Bij minder dan 5 vragen worden de vragen per mail beantwoord aan de 

betreffende studenten en gaat de les niet door! 

Expertise docent SPSS 

Opmerkingen  NB Bij minder dan 5 vragen worden de vragen per mail beantwoord aan de 

betreffende studenten en gaat de les niet door! 
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VHO OS.7a 

  

 

Consultmomenten kwalitatief onderzoek 

Inhoud Tijdens deze bijeenkomst kun je vragen stellen over het uitvoeren of be-

schrijven van je eigen kwalitatieve onderzoeksproject. 

Voorbereiding  • Zorg ervoor dat je jouw vragen meeneemt naar de les, formuleer ze 

vooraf al zo concreet mogelijk. 

Expertise docent Ervaring met kwalitatief onderzoek 

 

 

 

VHO OS.7b  

 

 

Consultmomenten kwantitatief onderzoek 

Inhoud Tijdens deze bijeenkomst kun je vragen stellen over het uitvoeren of be-
schrijven van je eigen kwantitatieve onderzoeksproject. 
 

Voorbereiding  • Zorg ervoor dat je jouw vragen meeneemt naar de les; formuleer ze 

vooraf al zo concreet mogelijk. 

Expertise docent methodologie & SPSS 

 

  



 

2018-2019  Stagehandleiding jaar 3 – Onderzoeksstage    33 

Week 8 t/m 9   Geen stageterugkom-activiteiten 
 

In deze weken werk je aan de afronding en rapportage van je eigen onderzoeksproject en kun je de 

laatste Stage-activiteiten inplannen (Bijlage Afvinklijst Stageactiviteiten). 
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Week 10 
 

 

Deze laatste week is bestemd voor het afronden van je these en het opbouwen van je referaat. In het 

symposium aan het einde van deze week laat je aan medestudenten, docenten en mensen uit het 

beroepsveld zien wat je gedaan hebt en wat je uitkomsten zijn.  

Wees voorbereid op kritische vragen en wees zelf ook bereid om deze te stellen! 

 

 

Studiebelasting per week 
 

De studiebelasting bedraagt in totaal 420 uur. Een onderzoeksstageweek heeft dus een studiebelas-

ting van 42 uur. Tijdens de onderzoeksstage zijn er, zoals hierboven beschreven, lessen en stage-acti-

viteiten. Deze uren gaan af van de uren die je aan je onderzoeksproject besteedt. 
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Literatuurlijst onderzoeksstage 
 

 

 

Fletcher, R., et al (2013). Clinical Epidemiology: The Essentials (5th ed.).  

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.  

ISBN 9781451144475 

 

 

 

 

 

Vocht, A. (2015). Basishandboek SPSS 23: IBM SPSS statistics 23.  

Utrecht: Bijleveld Press 

ISBN 9789055482412 

NB. voorgaande versies van dit handboek bevatten dezelfde inhoud en zijn dus ook bruikbaar. 

 

 

 

Green, J & Thorogood N. (2014). Qualitative Methods for Health Research.  

London: Sage 

 ISBN 9781446253090 

 

 

 

 

Richtlijnen en standaarden 

 

WMO: http://www.ccmo.nl/nl/medisch-wetenschappelijk-onderzoek-en-de-wmo 
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Websites 

 

Websites met informatie over kwantitatief en literatuur onderzoek 

http://www.cbo.nl/thema/Richtlijnen/EBRO-handleiding/PDF-versie/ → informatie over schrijven 
van teksten (o.a. formuleren van conclusies en aanbevelingen); 

http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm  → lijst methodologische termen en ver-
der veel andere informatie over methodologie. 

http://os1.amc.nl/wikistatistiek/index.php?title=Main_Page website met antwoorden gegeven op 
veelgestelde vragen over statistiek in medisch onderzoek 

 

Websites met informatie over kwalitatief onderzoek 

http://www.vumc.nl/afdelingen/METc/ 

 

Voorbeeld goed kwantitatief artikel: zie Blackboard. 

Voorbeeld goed kwalitatief artikel: zie Blackboard. 

 

 

  

http://www.cbo.nl/thema/Richtlijnen/EBRO-handleiding/PDF-versie/
http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm
http://os1.amc.nl/wikistatistiek/index.php?title=Main_Page
http://www.vumc.nl/afdelingen/METc/
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Beoordeling 
 

Er zijn tijdens de onderzoeksstage diverse beoordelingsmomenten: 

• Goedkeuring van het onderzoeksvoorstel in de tweede onderzoeksweek. Deze beoordeling  
resulteert in een voldoende of onvoldoende. De (interne) onderzoeksbegeleider beoordeelt de 
onderzoeksopzet aan de hand van de criteria in Bijlage 1 . Een voldoende beoordeeld onder-
zoeksvoorstel is een voorwaarde om het onderzoek ook daadwerkelijk uit te mogen gaan voeren. 
Hieruit volgt dat dataverzameling en –analyse pas daarna kunnen plaatsvinden! 

 

• Beoordeling bachelorthese/artikel geschiedt door de (interne) begeleider en door een onafhan-
kelijke beoordelaar, zie Bijlage 2. De (interne) begeleider beoordeelt daarnaast ook de Individu-
ele bijdrage.  

Onder voorwaarden worden de beoordelingen van de (interne) begeleider en die van de onaf-
hankelijke beoordelaar gemiddeld, namelijk indien:  

o   De beoordelingen beide onvoldoende zijn, dan wel beide voldoende zijn. 

o   Het verschil tussen beide scores minder is dan 12 punten. 

• Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, gaan de begeleider en onafhankelijke beoorde-
laar met elkaar in gesprek. Beide beoordelaars kunnen hun beoordeling herzien op basis van dit 
gesprek. Mocht na aanpassing nog steeds niet aan de voorwaarden zijn voldaan, dan wordt een 
extra interne beoordelaar ingeschakeld als derde beoordelaar. Het artikelcijfer wordt bepaald 
door het middelen van die twee beoordelingen die wél aan bovengenoemde criteria voldoen. In-
dien na het inschakelen van een derde beoordelaar nog geen eindcijfer kan worden bepaald, dan 
geeft het cijfer van de onafhankelijke beoordelaar de doorslag. 

• Het artikelcijfer neemt 80% van de eindbeoordeling in beslag. De individuele beoordeling telt 
voor 20% mee in het eindcijfer en moet voldoende zijn. Bijvoorbeeld: student X en Y behalen sa-
men een 7 voor het artikel (gemiddelde interne en onafhankelijke beoordeling) maar student X 
behaalt een 9 voor de individuele bijdrage en student Y een 6. Dan is het eindcijfer voor student 
X een 7,6 (afgerond 7,5) en voor student Y een 6,8 (afgerond 7) voor KET 10. 

• Beoordeling referaat DT 11.3b. Tijdens het symposium voor jullie groep presenteren jullie elk een 
deel van je onderzoek. Hierna beantwoorden jullie vragen over je onderzoek. Deze presentatie 
en de beantwoording van vragen wordt door twee (interne) begeleiders beoordeeld, maar in 
principe niet door je eigen begeleider(s). Voor de beoordelingscriteria zie Bijlage 3. 

 

Herkansing 
Indien één van de genoemde beoordelingen onvoldoende is, ontstaat altijd studieverzwaring en 

soms studievertraging. De herkansingsprocedures zijn als volgt: 

 

• Bij een onvoldoende onderzoeksvoorstel vindt een reparatieopdracht plaats. Op welke termijn 
deze reparatieopdracht ingeleverd moet worden, bepaal je in overleg met de begeleider(s). In-
dien deze reparatie ook onvoldoende beoordeeld wordt, dan volgt overleg met de contactper-
soon om te bepalen òf, en onder welke voorwaarden de onderzoeksstage nog zinvol voortgezet 
kan worden. 
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• Een herkansing voor de bachelorthese omvat het herschrijven van de these op basis van feedback 
van de begeleider(s) en onafhankelijke beoordelaar. De herkansing moet volgens het standaard 
tijdpad worden ingeleverd. 

• Een herkansing voor het referaat wordt gedaan door het individueel opnieuw uitvoeren van het 
referaat. De datum voor de herkansing wordt vastgesteld in overleg met de contactpersoon en 
de onderzoeksbegeleider(s).  

NB 

Een herkansing betekent ook dat een aangepaste presentatie gemaakt zal moeten worden om 
plagiaat te voorkomen. 

• Indien één of meerdere individuele procesonderdelen onvoldoende zijn (zie Individuele Beoorde-

ling) dient student een inhoudelijke inspanning te verrichten om deze onvoldoende te repareren. 

Dit gebeurt in overleg met de interne begeleider die een opdracht formuleert waarbij student 

bijvoorbeeld zelfstandig een deel herschrijft en verbetert en/of reflecteert op de samenwerking 

en communicatie.  Een voldoende procesbeoordeling is een voorwaarde voor toekenning van 

EC’s.   

 

Tot slot 
 

Plagiaat 
 

Plagiaat is één van de grootste en kwalijkste fouten die een onderzoeker kan maken. We spreken van 

plagiaat wanneer in een publicatie inhoudelijk te veel uit een eerdere publicatie is overgenomen zon-

der adequate verwijzing en/of zonder duidelijk te maken dat het om een citaat dan wel letterlijke 

weergave gaat. In de afgelopen jaren hebben jullie uitgebreid geleerd om correct te verwijzen. Wij 

verwachten dan ook dat geen van jullie plagiaat zal plegen. 

Om dit binnen het onderzoekssemester te borgen, zullen alle ingeleverde stukken aan controle wor-

den onderworpen middels de plagiaatscanner Ephorus.  

 

Prijs voor het beste onderzoek 
 

Op beide locaties (VAA en VAG) wordt uit de gehele jaargroep de beste bachelorthese en referaat 
geselecteerd. De groep die deze prestatie heeft geleverd, krijgt de kans om een abstract in te dienen 
voor een nationaal of internationaal congres. Als het abstract geaccepteerd wordt, betaalt de AVAG 
de reis- en verblijfskosten.  
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Bijlage 1   Beoordelingsformulier onderzoeksvoorstel 
 

 

Voorwaarden voor beoordelen 

 niet vol-

daan 

voldaan 

Omvang onderzoeksvoorstel max 3000 woorden; excl abstract, tabellen, figuren, bijlagen, litera-

tuurlijst.  

  

Titelpagina met titel, datum, namen en studentnummers, naam instelling, naam en titel begelei-

ders. 

  

Verwijzingen en bronvermelding volgens Vancouver- of APA-methode.   

Er is geen verdenking op plagiaat.   

 
 

Onderdeel Er wordt toegewerkt naar* Geeft huidig product voldoende basis voor het starten 
met data-verzameling en -verwerking? 

  nee ja 

Stijl - Taalgebruik is professioneel, objectief en bondig. 
- Spelling- en grammaticaregels zijn in de hele these 
correct toegepast. 

  

Inleiding - Aanleiding en relevantie zijn duidelijk en logisch on-
derbouwd. Duidelijk wat nader onderzoek toevoegt. 
- Voldoende relevante artikelen uit peer-reviewed tijd-
schriften geselecteerd. 
- Literatuur wordt in samenhang besproken. 
- De huidige stand van kennis wordt duidelijk gemaakt. 
- Vraagstelling (evt. hypothese) volgt logisch uit aanlei-
ding/relevantie en is helder geformuleerd.  
- Opbouw volgens trechtervorm. 

  

Methode - Design benoemd.  
- Ethische aspecten van het onderzoek besproken. 
- Samenstelling en beschrijving van de steekproef is 
correct en logisch. 
- Dataverzameling passend bij de vraag en repliceer-
baar beschreven. 
- Data-analyse sluit aan bij type data en design EN is 
repliceerbaar beschreven 
- Redeneringen met betrekking tot methodologische 
validiteit van de studie zijn passend en repliceerbaar 
beschreven. 

  

Eindoordeel Cesuur: 
-Voldaan aan voorwaarden voor beoordelen EN Alles 
‘ja’ = Go 
- 1x ‘nee’ OF niet voldaan aan voorwaarden = No Go 

NO GO GO 

Onderbouwing per onderdeel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Zie ook eindbeoordelingsformulier 
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Bijlage 2  Summatieve toetsing these 
Kwantitatief 
 

Naam student:       Datum: 

 

Onderwerp: 

 

Interne begeleider:      Handtekening:  

 

Punten:        Cijfer: 

 

Voorwaarde voor beoordelen 

 Niet vol-

daan 

Voldaan 

Omvang these max 5000 woorden; excl abstract, tabellen, figuren, bijlagen, literatuurlijst.    

Titelpagina met titel, datum, namen en studentnummers, naam instelling, naam en titel begeleiders.   

Verwijzingen en bronvermelding volgens Vancouver of APA methode.   

Er is geen verdenking op plagiaat.   

De student heeft tenminste 20 uur aan de stage-activiteiten besteed (Bijlage 7; upload Scorion)   

 

Stijl 6 pnt 

 0 pnt 

Onvoldoende 

1 pnt 

Matig 

2 pnt 

Voldoende 

3 pnt 

Goed 

Taalgebruik Het taalgebruik is vaak  

subjectief en breedspra-

kig. 

Het taalgebruik is regel-

matig subjectief en 

breedsprakig. 

Het taalgebruik is vol-

doende professioneel maar 

af en toe nog subjectief of 

breedsprakig. 

Het taalgebruik is pro-

fessioneel, objectief en 

bondig. 

Spelling en gram-

matica 

Op elke pagina staat 

(minimaal) één spel-

lingsfout of grammati-

cale fout. 

In de these staan regel-

matig spellingsfouten of 

grammaticale fouten. 

In de these staat een en-

kele spellingsfout of gram-

maticale fout. 

De spelling- en gramma-

ticaregels zijn in de hele 

these correct toegepast.  

Onderbouwing: 

 

 

Abstract 6 pnt  

 0 pnt 

Onvoldoende 

1 pnt 

Matig 

2 pnt 

Voldoende 

3 pnt 

Goed 
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Inhoud Het abstract ontbreekt 

of mist de hoofdpunten 

uit het onderzoek. 

In het abstract ontbre-

ken enkele hoofdpunten 

uit het onderzoek of 

deze worden incorrect 

weergegeven. 

 

De hoofdpunten van het 

onderzoek zijn correct sa-

mengevat. 

De hoofdpunten van het 

onderzoek zijn compleet 

en aansprekend samen-

gevat. 

Structuur/vorm 

IMRAD: introduc-

tie, methode, re-

sultaten, discus-

sie/ conclusie.  

Het abstract volgt de 

IMRAD-structuur hele-

maal niet en het ab-

stract heeft teveel 

woorden (> 400). 

De IMRAD-structuur 

wordt niet volledig ge-

volgd of het abstract 

heeft teveel woorden 

(>400) .  

De IMRAD-structuur wordt 

gevolgd maar niet geheel 

wat betreft inhoud per sub-

kopje. Het abstract voldoet 

aan het maximale woor-

denaantal (max. 400).   

 

De IMRAD-structuur 

wordt goed gevolgd met 

daarbij passende inhoud 

per sub-kopje. Het ab-

stract voldoet aan het 

maximale woordenaan-

tal (max. 400).   

Onderbouwing: 

 

 

 

Inleiding 18 pnt 

 0 pnt 

Onvoldoende 

1 pnt 

Matig 

2 pnt 

Voldoende 

3 pnt 

Goed 

Aanleiding en re-

levantie 

 

Aanleiding en/of rele-

vantie ontbreken of zijn 

niet onderbouwd. 

Aanleiding en relevantie 

besproken maar niet ge-

heel correct onder-

bouwd.  

Aanleiding en relevantie 

zijn duidelijk en correct on-

derbouwd. 

Aanleiding en relevantie 

zijn duidelijk en correct 

onderbouwd. Er is daar-

bij goed duidelijk ge-

maakt wat nader onder-

zoek toevoegt aan hui-

dige kennis. 

 

Selectie literatuur Er zijn voornamelijk niet 

relevante en/of onvol-

doende artikelen gese-

lecteerd. 

Er zijn een beperkt aan-

tal artikelen meegeno-

men en niet alle gese-

lecteerde artikelen zijn 

relevant. 

Er zijn voldoende artikelen 

meegenomen maar niet 

alle geselecteerde artikelen 

zijn relevant. 

Er zijn voldoende  rele-

vante artikelen uit peer-

reviewed tijdschriften 

geselecteerd. 

 

Synthese litera-

tuur 

De literatuur wordt niet 

in samenhang bespro-

ken, de onderlinge rela-

tie van de studies wordt 

niet verduidelijkt.  

De literatuur wordt in 

enige samenhang be-

sproken,  maar de on-

derlinge relatie van de 

studies wordt onvol-

doende verduidelijkt. 

De literatuur wordt in vol-

doende samenhang be-

sproken, de onderlinge re-

latie van de studies wordt 

ten dele verduidelijkt. 

De literatuur wordt in 

samenhang besproken 

en de onderlinge relatie 

van de studies wordt 

goed verduidelijkt. 

Conclusie van de 

synthese 

In de bespreking van li-

teratuur blijft de huidige 

stand van kennis ondui-

delijk. 

In de bespreking van li-

teratuur wordt de hui-

dige stand van kennis 

slechts ten dele duide-

lijk gemaakt. 

In de bespreking van litera-

tuur wordt de huidige 

stand van kennis duidelijk 

gemaakt. 

In de bespreking van li-

teratuur wordt de hui-

dige stand van kennis 

correct duidelijk ge-

maakt. 

Vraagstelling / 

hypothese 

Vraagstelling (evt. hypo-

these) ontbreekt. 

Vraagstelling (evt. hypo-

these) is correct gefor-

muleerd maar volgt niet 

Vraagstelling (evt. hypo-

these) volgt logisch uit de 

aanleiding/relevantie en is 

Vraagstelling (evt. hypo-

these) volgt logisch uit 
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logisch uit aanlei-

ding/relevantie.  

grotendeels correct gefor-

muleerd.  

aanleiding/relevantie en 

is correct geformuleerd.  

 

Opbouw inleiding Er is geen logische op-

bouw met op elkaar 

aansluitende alinea’s 

met kernzinnen te her-

kennen.  

De opbouw volgt deels 

herkenbare alinea’s met 

kernzinnen maar ali-

nea’s sluiten onvol-

doende op elkaar aan 

en/of er wordt geen 

trechtervorm zichtbaar.  

De opbouw volgt herken-

bare deels op elkaar aan-

sluitende alinea’s met kern-

zinnen. Een trechtervorm 

richting vraagstelling/hypo-

thesen is grotendeels zicht-

baar. 

De opbouw volgt her-

kenbare op elkaar aan-

sluitende alinea’s met 

kernzinnen. Een trech-

tervorm richting vraag-

stelling/hypothesen is 

zichtbaar. 

Onderbouwing: 

 

Methoden 21 pnt 

 0 pnt 

Onvoldoende 

1 pnt 

Matig 

2 pnt 

Voldoende 

3 pnt 

Goed 

Design  Het design van de studie 

wordt niet benoemd. 

Het design van de studie 

wordt onjuist benoemd.  

Het design van de studie 

wordt grotendeels correct 

benoemd.  

Het design van de studie 

wordt correct benoemd.  

Ethische aspec-

ten 

Ethische aspecten van 

de studie worden niet 

besproken. 

Ethische aspecten van 

de studie worden 

slechts ten dele bespro-

ken. 

Ethische aspecten van de 

studie worden grotendeels 

compleet en juist bespro-

ken. 

Ethische aspecten van 

het onderzoek worden 

volledig en juist bespro-

ken. 

Steekproef (in en 

exclusiecriteria) 

De samenstelling en be-

schrijving van de steek-

proef ontbreekt of past 

niet bij de onderzoeks-

vraag. 

De samenstelling en be-

schrijving van de steek-

proef is niet geheel juist 

of past slechts ten dele 

bij de onderzoeksvraag. 

De samenstelling en be-

schrijving van de steek-

proef is grotendeels correct 

en past bij de onderzoeks-

vraag.  

De samenstelling en be-

schrijving van de steek-

proef is correct en past 

logisch bij de onder-

zoeksvraag. 

Dataverzameling De methode van data-

verzameling past niet bij 

de vraagstelling en is 

niet repliceerbaar be-

schreven. 

De methode van data-

verzameling past bij de 

vraagstelling maar is 

niet voldoende repli-

ceerbaar beschreven. 

De methode van dataverza-

meling is passend bij de 

vraagstelling en groten-

deels repliceerbaar be-

schreven. 

De methode van data-

verzameling is passend 

bij de vraagstelling en 

repliceerbaar beschre-

ven. 

Variabelen Afhankelijke en onaf-

hankelijke variabelen 

worden niet beschre-

ven. 

Alle afhankelijke en on-

afhankelijke variabelen 

worden beschreven 

maar onvoldoende ge-

definieerd.  

Alle afhankelijke en onaf-

hankelijke variabelen wor-

den beschreven en vol-

doende gedefinieerd. Cova-

riaten/ potentiele confoun-

ders worden benoemd. 

Alle afhankelijke en on-

afhankelijke en covaria-

ten/potentiele confoun-

ders worden compleet 

beschreven en helder 

gedefinieerd. 

Data-analyse De data-analyse past 

niet bij de variabelen, is 

niet repliceerbaar en/of 

onjuist beschreven. 

Data-analyse past bij 

sommige variabelen, 

maar is niet repliceer-

baar en gedeeltelijk on-

juist beschreven. 

De data-analyse is passend 

bij alle variabelen, en is 

grotendeels juist en repli-

ceerbaar beschreven 

De data-analyse is pas-

send bij alle variabelen, 

en is juist en repliceer-

baar beschreven 

Methodologische 

validiteit* 

 

Redeneringen met be-

trekking tot methodolo-

gische validiteit van de 

studie zijn onjuist en 

Redeneringen met be-

trekking tot methodolo-

gische validiteit van de 

studie zijn gedeeltelijk 

onjuist en onvoldoende 

Redeneringen met betrek-

king tot methodologische 

validiteit van de studie zijn 

passend en grotendeels re-

pliceerbaar beschreven. 

Redeneringen met be-

trekking tot methodolo-

gische validiteit van de 

studie zijn passend en 
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niet repliceerbaar be-

schreven.  

repliceerbaar beschre-

ven. 

repliceerbaar beschre-

ven. 

Onderbouwing: 

 

 

 

Resultaten 15 pnt  

 0 pnt 

Onvoldoende 

1 pnt 

Matig 

2 pnt 

Voldoende 

3 pnt 

Goed 

Respondenten De behaalde respons 

wordt niet of onvol-

doende beschreven in 

tekst. De weergave in 

het stroomdiagram ont-

breekt of is onjuist. 

De behaalde respons 

wordt voldoende be-

schreven maar tekst 

sluit niet goed aan op de 

weergave in het stroom-

diagram. 

De behaalde respons wordt 

beknopt en grotendeels 

juist beschreven in tekst en 

passend weergegeven in 

het stroomdiagram.    

De behaalde respons 

wordt beknopt en juist 

besproken en sluit goed 

aan bij de weergave in 

het stroomdiagram. 

Basiskarakteris-

tieken 

Basiskarakteristieken 

van de respondenten 

ontbreken. 

Basiskarakteristieken 

van de respondenten 

worden incompleet 

weergegeven.  

Basiskarakteristieken van 

de respondenten worden in 

een tabel en/of in tekst 

grotendeels compleet/ cor-

rect weergegeven. 

De belangrijkste basis-

karakteristieken van de 

respondenten worden 

correct in een tabel 

weergegeven en in 

tekst correct samenge-

vat. 

Feitelijke weer-

gave resultaten 

 

Resultaten ontbreken 

en/of gepresenteerde 

resultaten bevatten veel 

subjectieve interpreta-

ties. 

Gepresenteerde resul-

taten zijn niet relevant 

voor hoofdvraag en 

bevatten enkele sub-

jectieve interpretaties. 

Resultaten worden gro-

tendeels feitelijk weerge-

geven in tekst en getallen 

en zijn overwegend rele-

vant voor de hoofdvraag. 

Resultaten worden 

steeds feitelijk weer-

gegeven in tekst en 

getal die relevant zijn 

voor de hoofdvraag. 

Er worden alleen re-

sultaten gegeven die 

in de methode zijn 

aangekondigd. 

Correcte weer-

gave resultaten 

De resultaten worden 

niet of niet correct ge-

presenteerd. 

De resultaten worden 

ten dele correct, 

maar na alleen univa-

riabele analyse ge-

presenteerd. 

De resultaten worden 

grotendeels correct, na 

zowel univariabele 

(deelvragen) als multiva-

riabele (hoofdvraag) 

analyse gepresenteerd.  

De resultaten worden 

volledig correct, na zo-

wel univariabele 

(deelvragen) als multi-

variabele (hoofdvraag) 

analyse gepresen-

teerd.  

Combineren tekst 

en tabellen/figu-

ren  

De belangrijke uitkom-

sten missen of zijn on-

juist weergegeven (ta-

bellen en figuren ter on-

dersteuning van de 

tekst ontbreken). 

De belangrijkste uit-

komsten in de tekst 

(als lopend verhaal) 

en/of de tabellen en 

figuren sluiten slechts 

ten dele op elkaar 

aan. 

De belangrijkste uitkom-

sten in de tekst (als lo-

pend verhaal) en de ta-

bellen en figuren sluiten 

grotendeels op elkaar 

aan. 

De belangrijkste uit-

komsten zijn in de tekst 

als lopend verhaal 

weergegeven, waarbij 

goed te interpreteren 

tabellen en figuren de 

uitkomsten illustreren 

en ondersteunen. 

Onderbouwing: 
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Discussie 9 pnt 

 0 pnt 

Onvoldoende 

1 pnt 

Matig 

2 pnt 

Voldoende 

3 pnt 

Goed 

Reflectie resulta-

ten  

De belangrijkste resulta-

ten ontbreken of wor-

den onjuist samengevat  

en er wordt onvol-

doende gereflecteerd 

op  de context van de 

bevindingen binnen re-

levante literatuur. 

De belangrijkste resulta-

ten worden incompleet 

samengevat en/of er 

wordt slechts ten dele 

gereflecteerd op de con-

text van de bevindingen 

binnen relevante litera-

tuur. 

De belangrijkste resultaten 

worden bondig samen ge-

vat en er wordt voldoende 

gereflecteerd op de context 

van de bevindingen binnen 

relevante literatuur. 

De belangrijkste resulta-

ten worden bondig sa-

men gevat en er wordt 

diepgaand gereflecteerd 

op de context van de 

bevindingen binnen re-

levante literatuur. 

Betrouwbaarheid 

en validiteit 

De sterke punten en be-

perkingen van het on-

derzoek worden niet be-

sproken of zijn incor-

rect.  

De sterke punten en be-

perkingen van het on-

derzoek inclusief me-

thodologische aspecten 

worden onvoldoende 

en/of deels incorrect 

besproken. Consequen-

ties ontbreken.   

De sterke punten en beper-

kingen van het onderzoek 

inclusief methodologische 

aspecten worden vol-

doende correct benoemd. 

Consequenties worden 

aangestipt. 

De sterke punten en be-

perkingen van het on-

derzoek worden ade-

quaat besproken, inclu-

sief methodologische 

aspecten. Consequen-

ties worden beargumen-

teerd.  

Aanbevelingen De aanbevelingen zijn 

niet concreet en volgen 

niet uit de resultaten 

van het onderzoek. 

De aanbevelingen zijn 

slechts ten dele con-

creet en/of volgen niet 

geheel uit de resultaten 

van het onderzoek. 

De aanbevelingen zijn vol-

doende concreet en volgen 

grotendeels logisch uit de 

resultaten van het onder-

zoek.   

De aanbevelingen zijn 

concreet en volgen lo-

gisch uit de resultaten 

van het onderzoek. 

Onderbouwing: 

 

 

 

Conclusie 6 pnt 

 0 pnt 1 pnt 2 pnt 3 pnt 

 

Beantwoording 

vraagstelling 

Antwoord op hoofd-

vraag en deelvragen 

ontbreken of zijn on-

juist.  

De hoofdvraag wordt 

correct beantwoord; de 

deelvragen worden niet 

of deels incorrect beant-

woord.  

De hoofdvraag en deelvra-

gen worden grotendeels 

correct beantwoord.  

De hoofdvraag en deel-

vragen worden correct 

beantwoord.  

Conclusie De conclusie is wijdlopig 

of te kort en ongefun-

deerd. De belangrijkste 

punten uit de discussie 

worden hierin niet mee-

genomen. Het belang 

voor het beroepsveld 

ontbreekt. 

De conclusie is wijdlopig 

of te kort en ongefun-

deerd. De conclusie 

doet wel grotendeels 

recht aan de belangrijk-

ste punten uit de discus-

sie. Het belang voor het 

beroepsveld ontbreekt. 

De conclusie is grotendeels 

beknopt en gefundeerd. De 

conclusie doet recht aan de 

belangrijkste punten uit de 

discussie. Het belang voor 

het beroepsveld is ten dele 

duidelijk gemaakt. 

De conclusie –kort en 

bondig- doet recht aan 

de belangrijkste punten 

uit de discussie. Het be-

lang voor het beroeps-

veld is duidelijk ge-

maakt. 



 

2018-2019  Stagehandleiding jaar 3 – Onderzoeksstage    45 

Onderbouwing: 

 

 

 

* Juiste uitwerking van de vraagstelling in een onderzoeksdesign, een meetinstrumentarium, de te trekken steekproef en 

de wijze van analyseren. 

 

Cesuur en cijferbepaling; maximaal 6+6+18+21+15+9+6= 81 punten 

Totale cesuur: 45 punten;  

Maar elk onderdeel (individuele bijdrage, inleiding, methoden, resultaten en discussie/conclusie) moeten voldoende zijn. 

Dat wil zeggen: inleiding en methoden elk minimaal 10 punten en resultaten, discussie/conclusie elk minimaal 8 punten; 

individuele bijdrage minimaal 5 punten. 

Cijferbepaling 

cijfer pnt cijfer pnt 

0 0 5 ½ 45 

½ 4 6 49 

1 8 6 ½ 53 

1 ½ 12 7 57 

2 16 7 ½  61 

2 ½ 20 8 65 

3 24 8 ½  69 

3 ½ 28 9 73 

4 32 9 ½  77 

4 ½  36 10 81 

5 41   

 

  



 

2018-2019  Stagehandleiding jaar 3 – Onderzoeksstage    46 

Kwalitatief 
 

Naam student:       Datum: 

 

Onderwerp: 

 

Interne begeleider:      Handtekening:  

 

Punten:        Cijfer: 

 

 

 

Voorwaarde voor beoordelen 

 

 Niet voldaan 

 

Voldaan 

Omvang these max 5000 woorden; excl abstract, tabellen, figuren, citaten, bijlagen, litera-

tuurlijst.  

  

Titelpagina met titel, datum, namen en studentnummers, naam instelling, naam en titel be-

geleiders. 

  

Verwijzingen en bronvermelding volgens Vancouver of APA methode.   

Er is geen verdenking op plagiaat.   

De student heeft tenminste 20 uur aan de stage-activiteiten besteed.   

Stijl 6 pnt 

 0 pnt 

onvoldoende 

1 pnt 

matig 

2 pnt 

voldoende 

3 pnt 

goed 

Taalgebruik Het taalgebruik is vaak  

subjectief en breedspra-

kig. 

Het taalgebruik is regel-

matig subjectief en 

breedsprakig. 

Het taalgebruik is vol-

doende professioneel 

maar af en toe nog sub-

jectief of breedsprakig. 

Het taalgebruik is pro-

fessioneel, objectief en 

bondig. 

Spelling en gram-

matica 

Op elke pagina staat 

(minimaal) één spel-

lingsfout of grammati-

cale fout. 

In de these staan regel-

matig spellingsfouten of 

grammaticale fouten. 

In de these staat een 

enkele spellingsfout of 

grammaticale fout. 

De spelling- en gramma-

ticaregels zijn in de hele 

these correct toegepast.  

Onderbouwing: 
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Abstract 6 pnt  

 0 pnt 

onvoldoende 

1 pnt 

matig 

2 pnt 

voldoende 

3 pnt 

goed 

Inhoud Het abstract ontbreekt 

of mist de hoofdpunten 

uit de these. 

In het abstract missen  

enkele hoofdpunten uit 

de these of worden in-

correct weergegeven. 

De hoofdpunten van de 

studie zijn correct sa-

mengevat. 

De hoofdpunten van de 

studie zijn compleet en 

aansprekend samenge-

vat. 

Structuur/vorm 

IMRAD: introduc-

tie, methode, re-

sultaten, discus-

sie/ conclusie.  

Het abstract volgt de 

IMRAD structuur hele-

maal niet en het ab-

stract heeft teveel 

woorden (> 400). 

De IMRAD structuur 

wordt niet volledig ge-

volgd of het abstract 

heeft teveel woorden 

(>400) .  

De IMRAD structuur 

wordt gevolgd maar niet 

geheel wat betreft in-

houd per sub-kopje. Het 

abstract voldoet aan het 

maximale woordenaan-

tal (max. 400).   

De IMRAD structuur 

wordt goed gevolgd met 

daarbij passende inhoud 

per sub-kopje. Het ab-

stract voldoet aan het 

maximale woordenaan-

tal (max. 400).   

Onderbouwing: 

 

 

 

 

Inleiding 18 pnt 

 0 pnt 

Onvoldoende 

1 pnt 

Matig 

2 pnt 

Voldoende 

3 pnt 

Goed 

Aanleiding en re-

levantie 

 

Aanleiding en/of rele-

vantie (prevalentie of 

ernst probleem)  ont-

breken of zijn niet on-

derbouwd. 

Aanleiding en relevantie 

(prevalentie of ernst 

probleem) besproken 

maar niet geheel correct 

onderbouwd.  

Aanleiding en relevantie 

(prevalentie of ernst 

probleem) zijn duidelijk 

en correct onderbouwd. 

Aanleiding en relevantie 

zijn duidelijk en correct 

onderbouwd. Er is daar-

bij goed duidelijk ge-

maakt wat nader onder-

zoek toevoegt aan hui-

dige kennis. 

 

Selectie literatuur Er zijn voornamelijk niet 

relevante en/of onvol-

doende artikelen gese-

lecteerd. 

Er zijn een beperkt aan-

tal artikelen meegeno-

men en niet alle gese-

lecteerde artikelen zijn 

relevant. 

Er zijn voldoende artike-

len meegenomen maar 

niet alle geselecteerde 

artikelen zijn relevant. 

Er zijn voldoende rele-

vante artikelen uit peer 

reviewed tijdschriften 

geselecteerd. 

 

Synthese litera-

tuur 

De literatuur wordt niet 

in samenhang bespro-

ken, de onderlinge rela-

tie van de studies wordt 

niet verduidelijkt. 

De literatuur wordt in 

enige samenhang be-

sproken,  maar de on-

derlinge relatie van de 

studies wordt onvol-

doende verduidelijkt. 

De literatuur wordt in 

voldoende samenhang 

besproken, de onder-

linge relatie van de stu-

dies wordt ten dele ver-

duidelijkt. 

De literatuur wordt in 

samenhang besproken 

en de onderlinge relatie 

van de studies wordt 

goed verduidelijkt. 

Conclusie van de 

synthese 

In de bespreking van li-

teratuur blijft de huidige 

stand van kennis ondui-

delijk. 

In de bespreking van li-

teratuur wordt de hui-

dige stand van kennis 

In de bespreking van li-

teratuur wordt de hui-

dige stand van kennis 

duidelijk gemaakt. 

In de bespreking van li-

teratuur wordt de hui-

dige stand van kennis 
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slechts ten dele duide-

lijk gemaakt. 

correct duidelijk ge-

maakt. 

Vraagstelling / 

hypothese 

Vraagstelling (evt. hypo-

these) ontbreekt. 

Vraagstelling (evt. hypo-

these) is correct gefor-

muleerd maar volgt niet 

logisch uit aanlei-

ding/relevantie.  

Vraagstelling (evt. hypo-

these) volgt logisch uit 

de aanleiding/relevantie 

en is grotendeels cor-

rect geformuleerd.  

Vraagstelling (evt. hypo-

these) volgt logisch uit 

aanleiding/relevantie en 

is correct geformuleerd.  

 

Opbouw inleiding Er is geen logische op-

bouw met op elkaar 

aansluitende alinea’s 

met kernzinnen te her-

kennen.  

De opbouw volgt deels 

herkenbare alinea’s met 

kernzinnen maar ali-

nea’s sluiten onvol-

doende op elkaar aan 

en/of er wordt geen 

trechtervorm zichtbaar.  

De opbouw volgt her-

kenbare deels op elkaar 

aansluitende alinea’s 

met kernzinnen. Een 

trechtervorm richting 

vraagstelling/hypothe-

sen is grotendeels zicht-

baar. 

De opbouw volgt her-

kenbare op elkaar aan-

sluitende alinea’s met 

kernzinnen. Een trech-

tervorm richting vraag-

stelling/hypothesen is 

zichtbaar. 

Onderbouwing: 

 

 

 

Methoden 18 pnt 

 0 pnt 

Onvoldoende 

1 pnt 

Matig 

2 pnt 

Voldoende 

3 pnt 

Goed 

Design  Het design van de studie 

wordt niet of onjuist be-

noemd.  

Het design van de studie 

wordt onvolledig be-

noemd.  

Het design van de studie 

wordt volledig be-

noemd.  

Het design van de studie 

wordt volledig be-

noemd. 

Ethische aspec-

ten 

Ethische aspecten van 

de studie worden niet 

besproken. 

Ethische aspecten van 

de studie worden 

slechts ten dele bespro-

ken. 

Ethische aspecten van 

de studie worden gro-

tendeels compleet en 

juist besproken. 

Ethische aspecten van 

het onderzoek worden 

volledig en juist bespro-

ken. 

Steekproef De samenstelling van de 

steekproef past niet bij 

de onderzoeksvraag. 

De samenstelling van de 

steekproef is onvol-

doende divers, gegeven 

de onderzoeksvraag en 

onderbouwing hiervoor 

summier. 

De samenstelling van de 

steekproef is voldoende 

divers gegeven de on-

derzoeksvraag, en gro-

tendeels correct onder-

bouwd. 

De samenstelling van de 

steekproef is voldoende 

divers en volledig cor-

rect onderbouwd.  

Dataverzameling De methode van data-

verzameling is niet be-

schreven. 

De methode van data-

verzameling past niet bij 

de vraagstelling en/of  is 

summier  beschreven. 

De methode van data-

verzameling is passend 

bij de vraagstelling maar 

is niet geheel repliceer-

baar beschreven. 

De methode van data-

verzameling is passend 

bij de vraagstelling en 

repliceerbaar beschre-

ven. 

Data-analyse De data-analyse past 

niet bij het type data. 

Data-analyse is passend 

voor het type data, 

maar te weinig diep-

gaand en niet repliceer-

baar beschreven. 

Data-analyse is passend 

voor het type data en 

repliceerbaar beschre-

ven, maar wat weinig 

diepgaand. 

Data-analyse is passend 

voor het type data en 

voldoende diepgaand 

en repliceerbaar be-

schreven. 
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Methodologische 

validiteit* 

 

Redeneringen met be-

trekking tot methodolo-

gische validiteit van de 

studie zijn onjuist en 

niet repliceerbaar be-

schreven.  

Redeneringen met be-

trekking tot methodolo-

gische validiteit van de 

studie zijn gedeeltelijk 

onjuist en onvoldoende 

repliceerbaar beschre-

ven. 

Redeneringen met be-

trekking tot methodolo-

gische validiteit van de 

studie zijn passend en 

grotendeels repliceer-

baar beschreven. 

Redeneringen met be-

trekking tot methodolo-

gische validiteit van de 

studie zijn passend en 

repliceerbaar beschre-

ven. 

Onderbouwing: 

 

 

 

Resultaten 15 pnt  

 0 pnt 

Onvoldoende 

1 pnt 

Matig 

2 pnt 

Voldoende 

3 pnt 

Goed 

Respondenten De behaalde respons 

wordt niet beschreven.  

De behaalde respons 

wordt onduidelijk be-

sproken. 

De behaalde respons 

wordt duidelijk bespro-

ken, maar er wordt niet 

onderbouwd in hoe-

verre data-saturatie be-

haald is. 

De behaalde respons 

wordt duidelijk bespro-

ken, waarbij wordt on-

derbouwd of voldoende 

data-saturatie behaald 

is. 

Kenmerken Kenmerken van de res-

pondenten ontbreken. 

Kenmerken van de res-

pondenten worden in-

compleet weergegeven.  

Kenmerken van de res-

pondenten worden 

compleet weergegeven. 

Kenmerken van de res-

pondenten worden 

compleet weergegeven 

in een overzichtelijke 

tabel. 

Feitelijke weer-

gave resultaten 

 

Resultaten ontbreken 

en/of gepresenteerde 

resultaten worden niet 

onderbouwd d.m.v. cita-

ten. 

Resultaten worden 

grotendeels feitelijk 

weergegeven in tekst, 

maar worden onvol-

doende onderbouwd 

d.m.v. citaten. 

Resultaten worden 

grotendeels feitelijk 

weergegeven in tekst 

en citaten en zijn over-

wegend relevant voor 

de hoofdvraag. 

Resultaten worden 

steeds feitelijk weer-

gegeven in tekst en ci-

taten en zijn steeds 

relevant voor de 

vraagstelling.  

Correcte weer-

gave resultaten 

Er is geen duidelijk on-

derscheid tussen uit-

komsten van de analyse 

en de citaten. 

De uitkomsten van de 

analyse en de citaten 

zijn onvoldoende van el-

kaar te onderscheiden. 

De uitkomsten van de 

analyse en de citaten 

zijn meestal voldoende 

te onderscheiden. 

De uitkomsten van de 

analyse en de citaten 

zijn steeds goed te on-

derscheiden. 

Verbanden tus-

sen thema’s   

De resultaten worden 

niet geïllustreerd met ci-

taten. 

De gebruikte citaten 

ondersteunen de 

hoofdpunten van de 

lopende tekst niet. 

De gebruikte citaten 

ondersteunen de 

thema’s van de lo-

pende tekst. 

De gebruikte citaten 

ondersteunen zowel de 

thema’s als de verban-

den tussen de thema’s 

zoals besproken in de 

lopende tekst. 

Onderbouwing: 
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Discussie 9 pnt 

 

 0 pnt 

Onvoldoende 

1 pnt 

Matig 

2 pnt 

Voldoende 

3 pnt 

Goed 

Weging resulta-

ten 

De belangrijkste resulta-

ten ontbreken of wor-

den onjuist samengevat  

en er wordt onvol-

doende gereflecteerd 

op  de context van de 

bevindingen binnen re-

levante literatuur. 

De belangrijkste resulta-

ten worden incompleet 

samengevat en/of er 

wordt slechts ten dele 

gereflecteerd op de con-

text van de bevindingen 

binnen relevante litera-

tuur. 

De belangrijkste resulta-

ten worden bondig sa-

men gevat en er wordt 

voldoende gereflecteerd 

op de context van de 

bevindingen binnen re-

levante literatuur. 

De belangrijkste resulta-

ten worden bondig sa-

men gevat en er wordt 

diepgaand gereflecteerd 

op de context van de 

bevindingen binnen re-

levante literatuur. 

Aanbevelingen De aanbevelingen zijn 

niet concreet en volgen 

niet uit de resultaten 

van het onderzoek. 

De aanbevelingen zijn 

slechts ten dele con-

creet en/of volgen niet 

geheel uit de resultaten 

van het onderzoek. 

De aanbevelingen zijn 

voldoende concreet en 

volgen grotendeels lo-

gisch uit de resultaten 

van het onderzoek.   

De aanbevelingen zijn 

concreet en volgen lo-

gisch uit de resultaten 

van het onderzoek. 

Betrouwbaarheid 

en validiteit 

De sterke punten en be-

perkingen van het on-

derzoek worden niet be-

sproken of zijn incor-

rect.  

De sterke punten en be-

perkingen van het on-

derzoek inclusief me-

thodologische aspecten 

worden onvoldoende 

en/of deels incorrect 

besproken. Consequen-

ties ontbreken.   

De sterke punten en be-

perkingen van het on-

derzoek inclusief me-

thodologische aspecten 

worden voldoende cor-

rect benoemd. Conse-

quenties worden aange-

stipt. 

De sterke punten en be-

perkingen van het on-

derzoek worden ade-

quaat besproken, inclu-

sief methodologische 

aspecten. Consequen-

ties worden beargumen-

teerd.  

Onderbouwing: 

 

 

 

 

Conclusie 6 pnt 

 

 0 pnt 

Onvoldoende 

1 pnt 

Matig 

2 pnt 

Voldoende 

3 pnt 

Goed 

Beantwoording 

vraagstelling 

Antwoord op hoofd-

vraag en deelvragen 

ontbreken of zijn on-

juist. 

Antwoord op hoofd-

vraag en deelvragen zijn 

onduidelijk. 

De hoofdvraag en deel-

vragen worden correct 

beantwoord.  

De hoofdvraag en deel-

vragen worden correct 

beantwoord. De conclu-

sie is gewogen.  

Conclusie De conclusie is wijdlopig 

of te kort en ongefun-

deerd. De belangrijkste 

punten uit de discussie 

worden hierin niet mee-

genomen. Het belang 

voor het beroepsveld 

ontbreekt. 

De conclusie is wijdlopig 

of te kort en ongefun-

deerd. De conclusie 

doet wel grotendeels 

recht aan de belangrijk-

ste punten uit de discus-

sie. Het belang voor het 

beroepsveld ontbreekt. 

De conclusie is groten-

deels beknopt en gefun-

deerd. De conclusie 

doet recht aan de be-

langrijkste punten uit de 

discussie. Het belang 

voor het beroepsveld is 

De conclusie –kort en 

bondig- doet recht aan 

de belangrijkste punten 

uit de discussie. Het be-

lang voor het beroeps-

veld is duidelijk ge-

maakt. 
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ten dele duidelijk ge-

maakt. 

Onderbouwing: 

 

 

 

* Juiste uitwerking van de vraagstelling in een onderzoeksdesign, een meetinstrumentarium, de te trekken steekproef en 

de wijze van analyseren. 

 

Cesuur en cijferbepaling 

6+6+18+18+15+9+6=78 

 

Cesuur 

Totale cesuur: 43 punten;  

Maar elk onderdeel (individuele bijdrage, inleiding, methoden, resultaten en discussie/conclusie) moet voldoende zijn. 

Dat wil zeggen: inleiding en methoden elk minimaal 10 punten en resultaten, discussie/conclusie elk minimaal 8 punten; 

individuele bijdrage minimaal 5 punten. 

Cijferbepaling  

 

cijfer pnt cijfer pnt 

0 0 5 ½ 43 

½ 4 6 47 

1 8 6 ½ 51 

1 ½ 11 7 55 

2 15 7 ½  59 

2 ½ 19 8 63 

3 23 8 ½  67 

3 ½ 26 9 71 

4 30 9 ½  75 

4 ½  34 10 78 

5 38   
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Mixed methods en Delphi 
   

 

Naam student:       Datum: 

 

Onderwerp: 

 

Interne begeleider:      Handtekening:  

 

Punten:         Cijfer: 

 

 

Voorwaarde voor beoordelen 

 

 niet voldaan 

 

voldaan 

Omvang these max 5000 woorden; 

excl tabellen, figuren, bijlagen, litera-

tuurlijst.  

  

Titelpagina met titel, datum, namen en 

studentnummers, naam instelling, 

naam en titel begeleiders. 

  

Verwijzingen en bronvermelding vol-

gens Vancouver of APA methode. 

  

Er is geen verdenking op plagiaat.   

De student heeft tenminste 20 uur aan 

de stage-activiteiten besteed. 

  

 

Stijl 6 pnt 

 

 0 pnt 1 pnt 2 pnt 3 pnt 

 

Taalgebruik Het taalgebruik is vaak  

subjectief en breedspra-

kig. 

Het taalgebruik is regel-

matig subjectief en 

breedsprakig. 

Het taalgebruik is vol-

doende professioneel 

maar af en toe nog sub-

jectief of breedsprakig. 

Het taalgebruik is pro-

fessioneel, objectief en 

bondig. 
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Spelling en gram-

matica 

Op elke pagina staat 

(minimaal) één spel-

lingsfout of grammati-

cale fout. 

In de these staan regel-

matig spellingsfouten of 

grammaticale fouten. 

In de these staat een 

enkele spellingsfout of 

grammaticale fout. 

De spelling- en gramma-

ticaregels zijn in de hele 

these correct toegepast.  

Onderbouwing: 

 

 

 

 

Abstract 6 pnt  

 

 0 pnt 1 pnt 2 pnt 3 pnt 

 

Inhoud Het abstract ontbreekt 

of mist de hoofdpunten 

uit het onderzoek. 

In het abstract missen 

enkele hoofdpunten uit 

het onderzoek of deze 

worden incorrect weer-

gegeven. 

 

De hoofdpunten van het 

onderzoek zijn correct 

samengevat. 

De hoofdpunten van het 

onderzoek zijn compleet 

en aansprekend samen-

gevat. 

Vorm Het abstract volgt de 

IMRAD structuur hele-

maal niet en het ab-

stract heeft teveel 

woorden (> 400). 

De IMRAD structuur 

wordt niet volledig ge-

volgd of het abstract 

heeft teveel woorden 

(>400) .  

De IMRAD structuur 

wordt gevolgd maar niet 

geheel wat betreft in-

houd per sub-kopje. Het 

abstract voldoet aan het 

maximale woordenaan-

tal (max. 400).   

 

De IMRAD structuur 

wordt goed gevolgd met 

daarbij passende inhoud 

per sub-kopje. Het ab-

stract voldoet aan het 

maximale woordenaan-

tal (max. 400).   

Onderbouwing: 

 

 

 

 

Inleiding 18 pnt 

 

 0 pnt 1 pnt 2 pnt 3 pnt 

 

Aanleiding en re-

levantie 

 

Aanleiding en/of ont-

breken of zijn niet on-

derbouwd. 

Aanleiding en relevantie 

besproken maar niet ge-

heel correct onder-

bouwd.  

Aanleiding en relevantie 

zijn duidelijk en correct 

onderbouwd. 

Aanleiding en relevantie 

zijn duidelijk en correct 

onderbouwd. Er is daar-

bij goed duidelijk ge-
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maakt wat nader onder-

zoek toevoegt aan hui-

dige kennis. 

Selectie literatuur Er zijn voornamelijk niet 

relevante en/of onvol-

doende artikelen gese-

lecteerd. 

Er zijn een beperkt aan-

tal artikelen meegeno-

men en niet alle gese-

lecteerde artikelen zijn 

relevant. 

Er zijn voldoende artike-

len meegenomen maar 

niet alle geselecteerde 

artikelen zijn relevant. 

Er zijn voldoende  rele-

vante artikelen uit peer 

reviewed tijdschriften 

geselecteerd. 

 

Synthese litera-

tuur 

De literatuur wordt niet 

in samenhang bespro-

ken, de onderlinge rela-

tie van de studies wordt 

niet verduidelijkt.  

De literatuur wordt in 

enige samenhang be-

sproken,  maar de on-

derlinge relatie van de 

studies wordt onvol-

doende verduidelijkt. 

De literatuur wordt in 

voldoende samenhang 

besproken, de onder-

linge relatie van de stu-

dies wordt ten dele ver-

duidelijkt. 

De literatuur wordt in 

samenhang besproken 

en de onderlinge relatie 

van de studies wordt 

goed verduidelijkt. 

Conclusie van de 

synthese 

In de bespreking van li-

teratuur blijft de huidige 

stand van kennis ondui-

delijk. 

In de bespreking van li-

teratuur wordt de hui-

dige stand van kennis 

slechts ten dele duide-

lijk gemaakt. 

In de bespreking van li-

teratuur wordt de hui-

dige stand van kennis 

duidelijk gemaakt. 

In de bespreking van li-

teratuur wordt de hui-

dige stand van kennis 

correct duidelijk ge-

maakt. 

Vraagstelling / 

hypothese 

Vraagstelling (evt. hypo-

these) ontbreekt. 

Vraagstelling (evt. hypo-

these) is correct gefor-

muleerd maar volgt niet 

logisch uit aanlei-

ding/relevantie.  

Vraagstelling (evt. hypo-

these) volgt logisch uit 

de aanleiding/relevantie 

en is grotendeels cor-

rect geformuleerd.  

Vraagstelling (evt. hypo-

these) volgt logisch uit 

aanleiding/relevantie en 

is correct geformuleerd.  

 

Opbouw inleiding Er is geen logische op-

bouw met op elkaar 

aansluitende alinea’s 

met kernzinnen te her-

kennen.  

De opbouw volgt deels 

herkenbare alinea’s met 

kernzinnen maar ali-

nea’s sluiten onvol-

doende op elkaar aan 

en/of er wordt geen 

trechtervorm zichtbaar.  

De opbouw volgt her-

kenbare deels op elkaar 

aansluitende alinea’s 

met kernzinnen. Een 

trechtervorm richting 

vraagstelling/hypothe-

sen is grotendeels zicht-

baar. 

De opbouw volgt her-

kenbare op elkaar aan-

sluitende alinea’s met 

kernzinnen. Een trech-

tervorm richting vraag-

stelling/hypothesen is 

zichtbaar. 

Onderbouwing: 
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Methoden 18 pnt 

 

Design  Het design van de stu-

die wordt niet be-

noemd. 

Het design van de studie 

wordt onjuist benoemd.  

Het design van de studie 

wordt grotendeels cor-

rect benoemd.  

Het design van de studie 

wordt correct benoemd.  

Ethische aspecten Ethische aspecten van 

de studie worden niet 

besproken. 

Ethische aspecten van 

de studie worden 

slechts ten dele bespro-

ken. 

Ethische aspecten van 

de studie worden gro-

tendeels compleet en 

juist besproken. 

Ethische aspecten van 

het onderzoek worden 

volledig en juist bespro-

ken. 

Samenstelling 

steekproef 

 

 

De samenstelling en 

beschrijving van de 

steekproef ontbreekt 

of past niet bij de on-

derzoeksvraag. 

De samenstelling en be-

schrijving van de steek-

proef is niet geheel juist 

of past slechts ten dele 

bij de onderzoeksvraag. 

De samenstelling en be-

schrijving van de steek-

proef is grotendeels cor-

rect en past bij de on-

derzoeksvraag.  

De samenstelling en be-

schrijving van de steek-

proef is correct en past 

logisch bij de onder-

zoeksvraag. 

Dataverzameling De methode van data-

verzameling past niet 

bij de vraagstelling en 

is niet repliceerbaar 

beschreven. 

De methode van data-

verzameling past bij de 

vraagstelling maar is 

niet voldoende repli-

ceerbaar beschreven. 

De methode van data-

verzameling is passend 

bij de vraagstelling en 

grotendeels repliceer-

baar beschreven. 

De methode van data-

verzameling is passend 

bij de vraagstelling en 

repliceerbaar beschre-

ven. 

Data analyse  De data analyse sluit 

niet aan bij het type 

data, het gekozen de-

sign en de onder-

zoeksvraag en/of is 

niet repliceerbaar be-

schreven 

De data analyse sluit 

enigzins aan bij het type 

data, het gekozen de-

sign en de onderzoeks-

vraag en/of is enigzins 

repliceerbaar beschre-

ven 

De data analyse sluit 

goed aan bij het type 

data, het gekozen de-

sign en de onderzoeks-

vraag OF is volledig re-

pliceerbaar beschreven 

De data analyse sluit 

goed aan bij het type 

data en het gekozen de-

sign EN is volledig repli-

ceerbaar beschreven 

Methodologische 

validiteit* 

 

Redeneringen met be-

trekking tot methodo-

logische validiteit van 

de studie zijn onjuist 

en niet repliceerbaar 

beschreven.  

Redeneringen met be-

trekking tot methodolo-

gische validiteit van de 

studie zijn gedeeltelijk 

onjuist en onvoldoende 

repliceerbaar beschre-

ven. 

Redeneringen met be-

trekking tot methodolo-

gische validiteit van de 

studie zijn passend en 

grotendeels repliceer-

baar beschreven. 

Redeneringen met be-

trekking tot methodolo-

gische validiteit van de 

studie zijn passend en 

repliceerbaar beschre-

ven. 

Onderbouwing: 
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Resultaten 15 pnt  

 

 0 pnt 1 pnt 2 pnt 3 pnt 

 

Respondenten De uiteindelijk betrok-

ken deelnemers worden 

niet beschreven.  

De uiteindelijk betrok-

ken deelnemers worden 

onduidelijk beschreven. 

De uiteindelijk betrok-

ken deelnemers worden 

duidelijk beschreven, 

maar er wordt niet on-

derbouwd in hoeverre 

de response afdoende is 

voor het beantwoorden 

van de onderzoeks-

vraag. 

De uiteindelijk betrok-

ken deelnemers wor-

den duidelijk beschre-

ven, waarbij wordt on-

derbouwd of de res-

ponse afdoende is voor 

het beantwoorden van 

de onderzoeksvraag. 

Basiskarakteris-

tieken 

Basiskarakteristieken 

van de respondenten 

ontbreken. 

Basiskarakteristieken 

van de respondenten 

worden incompleet 

weergegeven.  

Basiskarakteristieken 

van de respondenten 

worden in een tabel 

en/of in tekst groten-

deels compleet/ correct 

weergegeven. 

De belangrijkste basis-

karakteristieken van de 

respondenten worden 

correct in een tabel 

weergegeven en in 

tekst correct samenge-

vat. 

Feitelijke weer-

gave resultaten 

 

Resultaten ontbreken 

en/of gepresenteerde 

resultaten bevatten veel 

subjectieve interpreta-

ties. 

Gepresenteerde resul-

taten zijn niet relevant 

voor hoofdvraag en 

bevatten enkele sub-

jectieve interpretaties. 

Resultaten worden 

grotendeels feitelijk 

weergegeven in tekst 

en getallen en zijn 

overwegend relevant 

voor de hoofdvraag. 

Resultaten worden 

steeds feitelijk weer-

gegeven in tekst en 

getal die relevant zijn 

voor de hoofdvraag. 

Er worden alleen re-

sultaten gegeven die 

in de methode zijn 

aangekondigd. 

Correcte weer-

gave resultaten 

De resultaten worden 

niet of niet correct ge-

presenteerd. 

Alleen de resultaten  

van de meest een-

voudige analyses 

worden ten dele cor-

rect gepresenteerd. 

Er worden resultaten 

gepresenteerd van 

zowel de eenvoudige 

als de meer complexe 

analyses en deze zijn 

grotendeels correct 

weergegeven.   

Tenminste de belang-

rijkste resultaten van 

zowel de eenvoudige 

als de meer complexe 

analyses worden vol-

ledig correct weerge-

geven.   

Combineren tekst 

en tabellen/figu-

ren  

De belangrijke uitkom-

sten missen of zijn on-

juist weergegeven (ta-

bellen en figuren ter on-

dersteuning van de 

tekst ontbreken). 

De belangrijkste uit-

komsten in de tekst 

(als lopend verhaal) 

en/of de tabellen en 

figuren sluiten slechts 

ten dele op elkaar 

aan. 

De belangrijkste uit-

komsten in de tekst 

(als lopend verhaal) 

en de tabellen en fi-

guren sluiten groten-

deels op elkaar aan. 

De belangrijkste uit-

komsten zijn in de tekst 

als lopend verhaal 

weergegeven, waarbij 

goed te interpreteren 

tabellen en figuren de 

uitkomsten illustreren 

en ondersteunen. 

Onderbouwing: 
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Discussie 9 pnt 

 

 0 pnt 1 pnt 2 pnt 3 pnt 

 

Reflectie resulta-

ten  

De belangrijkste resulta-

ten ontbreken of wor-

den onjuist samengevat  

en er wordt onvol-

doende gereflecteerd 

op  de context van de 

bevindingen binnen re-

levante literatuur. 

De belangrijkste resulta-

ten worden incompleet 

samengevat en/of er 

wordt slechts ten dele 

gereflecteerd op de con-

text van de bevindingen 

binnen relevante litera-

tuur. 

De belangrijkste resulta-

ten worden bondig sa-

mengevat en er wordt 

voldoende gereflecteerd 

op de context van de 

bevindingen binnen re-

levante literatuur. 

De belangrijkste resulta-

ten worden bondig sa-

mengevat en er wordt 

diepgaand gereflecteerd 

op de context van de 

bevindingen binnen re-

levante literatuur. 

Aanbevelingen De aanbevelingen zijn 

niet concreet en volgen 

niet uit de resultaten 

van het onderzoek. 

De aanbevelingen zijn 

slechts ten dele con-

creet en/of volgen niet 

geheel uit de resultaten 

van het onderzoek. 

De aanbevelingen zijn 

voldoende concreet en 

volgen grotendeels lo-

gisch uit de resultaten 

van het onderzoek.   

De aanbevelingen zijn 

concreet en volgen lo-

gisch uit de resultaten 

van het onderzoek. 

Betrouwbaarheid 

en validiteit 

De sterke punten en be-

perkingen van het on-

derzoek worden niet be-

sproken. 

De sterke punten en be-

perkingen van het on-

derzoek worden onvol-

doende besproken. 

De sterke punten en be-

perkingen van het on-

derzoek worden be-

noemd 

De sterke punten en be-

perkingen van het on-

derzoek worden bespro-

ken, inclusief mogelijke 

consequenties voor de 

interne validiteit. 

Onderbouwing: 

 

 

 

 

Conclusie 6 pnt 

 

 0 pnt 1 pnt 2 pnt 3 pnt 

 

Beantwoording 

vraagstelling 

Antwoord op hoofd-

vraag en deelvragen 

ontbreken of zijn on-

juist.  

De hoofdvraag wordt 

correct beantwoord; de 

deelvragen worden niet 

of deels incorrect beant-

woord.  

De hoofdvraag en deel-

vragen worden groten-

deels correct beant-

woord.  

De hoofdvraag en deel-

vragen worden correct 

beantwoord.  

Conclusie De conclusie is wijdlopig 

of te kort en ongefun-

deerd. De belangrijkste 

punten uit de discussie 

worden hierin niet mee-

genomen. Het belang 

De conclusie is wijdlopig 

of te kort en ongefun-

deerd. De conclusie 

doet wel grotendeels 

recht aan de belangrijk-

De conclusie is groten-

deels beknopt en gefun-

deerd. De conclusie 

doet recht aan de be-

langrijkste punten uit de 

discussie. Het belang 

De conclusie –kort en 

bondig- doet recht aan 

de belangrijkste punten 

uit de discussie. Het be-
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voor het beroepsveld 

ontbreekt. 

ste punten uit de discus-

sie. Het belang voor het 

beroepsveld ontbreekt. 

voor het beroepsveld is 

ten dele duidelijk ge-

maakt. 

lang voor het beroeps-

veld is duidelijk ge-

maakt. 

Onderbouwing: 

 

 

 

 

Cesuur en cijferbepaling: 6+6+18+18+15+9+6=78 

Cesuur: Totale cesuur: 43 punten, maar elk onderdeel (individuele bijdrage, inleiding, methoden, resultaten en discus-

sie/conclusie) moeten voldoende zijn. 

Dat wil zeggen: inleiding en methoden elk minimaal 10 punten en resultaten, discussie/conclusie elk minimaal 8 punten; 

individuele bijdrage minimaal 5 punten. 

 

Cijferbepaling: 

 

cijfer pnt cijfer pnt 

0 0 5 ½ 43 

½ 4 6 47 

1 8 6 ½ 51 

1 ½ 11 7 55 

2 15 7 ½  59 

2 ½ 19 8 63 

3 23 8 ½  67 

3 ½ 26 9 71 

4 30 9 ½  75 

4 ½  34 10 78 

5 38   
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Literatuurstudie 
 

Naam student:       Datum: 

 

Onderwerp: 

 

Interne Begeleider:      Handtekening:   

 

Punten:        Cijfer: 

 

 

 

Voorwaarde voor voldoende beoordeling 

 

 niet voldaan voldaan 

De search history is als bijlage toegevoegd.   

Omvang these max 5000 woorden; excl abstract, tabellen, figuren, bijlagen, literatuurlijst.    

Titelpagina met titel, datum, namen en studentnummers, naam instelling, naam en titel bege-

leiders. 

  

Verwijzingen en bronvermelding volgens Vancouver of APA methode.   

Er is geen verdenking op plagiaat.   

De student heeft tenminste 20 uur aan de stage-activiteiten besteed.   

Stijl 6 pnt 

 0 pnt 

Onvoldoende 

1 pnt 

Matig 

2 pnt 

Voldoende 

3 pnt 

Goed 

Taalgebruik Het taalgebruik is vaak  

subjectief en breedspra-

kig. 

Het taalgebruik is regel-

matig subjectief en 

breedsprakig. 

Het taalgebruik is vol-

doende professioneel 

maar af en toe nog sub-

jectief of breedsprakig. 

Het taalgebruik is pro-

fessioneel, objectief en 

bondig. 

Spelling en gram-

matica 

Op elke pagina staat 

(minimaal) één spel-

lingsfout of grammati-

cale fout. 

In de these staan regel-

matig spellingsfouten of 

grammaticale fouten. 

In de these staat een 

enkele spellingsfout of 

grammaticale fout. 

De spelling- en gram-

maticaregels zijn in de 

hele these correct toe-

gepast.  

Onderbouwing: 

Abstract 6 pnt  

     

 0 pnt 1 pnt 2 pnt 3 pnt 
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Onvoldoende Matig Voldoende Goed 

Inhoud Het abstract ontbreekt 

of mist de hoofdpunten 

uit de these. 

In het abstract missen  

enkele hoofdpunten uit 

de these of worden in-

correct weergegeven. 

De hoofdpunten van de 

studie zijn correct sa-

mengevat. 

De hoofdpunten van de 

studie zijn compleet en 

aansprekend samenge-

vat. 

Structuur/vorm 

IMRAD: introduc-

tie, methode, re-

sultaten, discus-

sie/ conclusie.  

Het abstract volgt de 

IMRAD structuur hele-

maal niet en het ab-

stract heeft teveel 

woorden (> 400). 

De IMRAD structuur 

wordt niet volledig ge-

volgd of het abstract 

heeft teveel woorden 

(>400) .  

De IMRAD structuur 

wordt gevolgd maar niet 

geheel wat betreft in-

houd per sub-kopje. Het 

abstract voldoet aan het 

maximale woordenaan-

tal (max. 400).   

De IMRAD structuur 

wordt goed gevolgd 

met daarbij passende 

inhoud per sub-kopje. 

Het abstract voldoet 

aan het maximale 

woordenaantal (max. 

400).   

Inleiding 18 pnt 

 0 pnt 

Onvoldoende 

1 pnt 

Matig 

2 pnt 

Voldoende 

3 pnt 

Goed 

Aanleiding en re-

levantie 

 

Aanleiding en/of rele-

vantie ontbreken of zijn 

niet onderbouwd. 

Aanleiding en relevantie 

besproken maar niet ge-

heel correct onder-

bouwd.  

Aanleiding en relevantie 

zijn duidelijk en correct 

onderbouwd. 

Aanleiding en relevantie 

zijn duidelijk en correct 

onderbouwd. Er is daar-

bij goed duidelijk ge-

maakt wat nader onder-

zoek toevoegt aan hui-

dige kennis. 

Vraagstelling / 

hypothese 

Vraagstelling (evt. hypo-

these) ontbreekt. 

Vraagstelling (evt. hypo-

these) is correct gefor-

muleerd maar volgt niet 

logisch uit aanlei-

ding/relevantie.  

Vraagstelling (evt. hypo-

these) volgt logisch uit 

de aanleiding/relevantie 

en is grotendeels cor-

rect geformuleerd.  

Vraagstelling (evt. hypo-

these) volgt logisch uit 

aanleiding/relevantie en 

is correct geformuleerd.  

 

Selectie literatuur Er zijn voornamelijk niet 

relevante en/of onvol-

doende artikelen gese-

lecteerd. 

Er zijn een beperkt aan-

tal artikelen meegeno-

men en niet alle gese-

lecteerde artikelen zijn 

relevant. 

Er zijn voldoende artike-

len meegenomen maar 

niet alle geselecteerde 

artikelen zijn relevant. 

Er zijn voldoende  rele-

vante artikelen uit peer 

reviewed tijdschriften 

geselecteerd. 

 

Synthese litera-

tuur 

De literatuur wordt niet 

in samenhang bespro-

ken, de onderlinge rela-

tie van de studies wordt 

niet verduidelijkt. 

De literatuur wordt in 

enige samenhang be-

sproken,  maar de on-

derlinge relatie van de 

studies wordt onvol-

doende verduidelijkt. 

De literatuur wordt in 

voldoende samenhang 

besproken, de onder-

linge relatie van de stu-

dies wordt ten dele ver-

duidelijkt. 

De literatuur wordt in 

samenhang besproken 

en de onderlinge relatie 

van de studies wordt 

goed verduidelijkt. 

Conclusie van de 

synthese 

In de bespreking van li-

teratuur blijft de huidige 

stand van kennis ondui-

delijk. 

In de bespreking van li-

teratuur wordt de hui-

dige stand van kennis 

slechts ten dele duide-

lijk gemaakt. 

In de bespreking van li-

teratuur wordt de hui-

dige stand van kennis 

duidelijk gemaakt. 

In de bespreking van li-

teratuur wordt de hui-

dige stand van kennis 

correct duidelijk ge-

maakt. 

Opbouw inleiding Er is geen logische op-

bouw met op elkaar 

aansluitende alinea’s 

met kernzinnen te her-

kennen.  

De opbouw volgt deels 

herkenbare alinea’s met 

kernzinnen maar ali-

nea’s sluiten onvol-

doende op elkaar aan 

De opbouw volgt her-

kenbare deels op elkaar 

aansluitende alinea’s 

met kernzinnen. Een 

trechtervorm richting 

De opbouw volgt her-

kenbare op elkaar aan-

sluitende alinea’s met 

kernzinnen. Een trech-
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en/of er wordt geen 

trechtervorm zichtbaar.  

vraagstelling/hypothe-

sen is grotendeels zicht-

baar. 

tervorm richting vraag-

stelling/hypothesen is 

zichtbaar. 

Onderbouwing: 

 

 

 

Methoden  21 pnt 

 0 pnt 

Onvoldoende 

1 pnt 

Matig 

2 pnt 

Voldoende 

3 pnt 

Goed 

Design  Het design van de studie 

wordt niet of onjuist be-

noemd.  

Het design van de studie 

wordt correct benoemd.  

Het design van de studie 

wordt correct benoemd.  

Het design van de studie 

wordt correct benoemd. 

Search –  

opbouw 

De search begint NIET 

met vinden van rele-

vante zoektermen en 

verloopt daarna onge-

structureerd.  

De search begint met 

vinden van onvol-

doende relevante zoek-

termen en verloopt 

daarna ongestructu-

reerd.  

De search begint met 

vinden van voldoende 

relevante zoektermen 

en verloopt daarna re-

delijk gestructureerd. 

De search begint met 

vinden van relevante 

zoektermen en verloopt 

daarna gestructureerd 

van breed naar smal.  

Search – data-

base en 

zoektermen 

Vrijwel alle MESH– en 

vrije tekstwoorden (of 

tiab) zijn onlogisch 

en/of niet afgeleid uit 

de vraagstelling. Er is 

onvoldoende in weten-

schappelijke databases 

gezocht en met onvol-

doende variatie aan 

zoektermen. 

Enkele MESH- en vrije 

tekstwoorden (of tiab) 

zijn onlogisch en/of niet 

afgeleid uit de vraag-

stelling. Er is in beperkte 

wetenschappelijke data-

bases gezocht en er is 

beperkte variatie aan 

zoektermen. 

Alle MESH- en vrije 

tekstwoorden (of tiab) 

en synoniemen zijn lo-

gisch afgeleid uit de 

vraagstelling. Er is in 

meer dan één weten-

schappelijke databases 

gezocht en de variatie 

aan zoektermen is vol-

doende. 

Alle MESH- en vrije 

tekstwoorden (of tiab) 

en synoniemen zijn lo-

gisch afgeleid uit de 

vraagstelling. Er is in 

meerdere wetenschap-

pelijke databases ge-

zocht. en er is vol-

doende variatie aan 

zoektermen.  

Search –  

uitvoering 

 

 

De Booleans AND, OR, 

NOT worden onlogisch 

gebruikt. Naar samenge-

stelde begrippen is op 

onjuiste wijze gezocht. 

Trunceren is incorrect of 

onnodig toegepast. De 

strategie ten aanzien 

van uitbreiden of beper-

ken van het aantal hits 

is onlogisch. 

Een deel van de Boole-

ans AND, OR, NOT wor-

den logisch gebruikt. 

Naar samengestelde be-

grippen is op deels 

juiste wijze gezocht, 

maar trunceren is incor-

rect of onnodig toege-

past. De strategie ten 

aanzien van uitbreiden 

of beperken van het 

aantal hits is slechts ten 

dele logisch. 

Vrijwel alle Booleans 

AND, OR, NOT worden 

logisch gebruikt. Naar 

samengestelde begrip-

pen is op grotendeels 

juiste wijze gezocht, 

trunceren is meestal 

juist toegepast. De stra-

tegie ten aanzien van 

uitbreiden of beperken 

van het aantal hits is 

grotendeels logisch. 

Alle Booleans AND, OR, 

NOT worden logisch 

gebruikt. Naar samen-

gestelde begrippen is 

op de juiste manier ge-

zocht. Trunceren is cor-

rect toegepast, indien 

nodig. De strategie ten 

aanzien van uitbreiden 

of beperken van het 

aantal hits is logisch. 

Beoordeling kwa-

liteit studies  

 

Er is niet beschreven in 

hoeverre een beoorde-

ling van kwaliteit is uit-

gevoerd en deze ver-

loopt onnavolgbaar.  

 

De beoordeling van de 

kwaliteit van de studies 

wordt door één persoon 

uitgevoerd, verloopt 

deels navolgbaar maar 

niet  volgens vooraf op-

gestelde criteria (in- en 

De beoordeling van de 

kwaliteit van de studies 

wordt door 2 personen 

uitgevoerd en verloopt 

voldoende navolgbaar 

volgens vooraf opge-

stelde criteria. Omgang 

De beoordeling van de 

kwaliteit van de studies 

wordt door twee per-

sonen uitgevoerd en 

verloopt navolgbaar 

volgens de vooraf op-

gestelde criteria (in- en 
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exclusie criteria; interne 

validiteit). 

met eventuele discre-

panties wordt aange-

stipt. 

exclusie criteria; in-

terne validiteit). Het is 

duidelijk hoe omge-

gaan is met eventuele 

discrepanties. 

Selectie artikelen Het is onduidelijk 

waarom de gebruikte 

artikelen geselecteerd 

zijn.  

In de selectie van artike-

len is alleen de inhoude-

lijke relevantie meege-

wogen. 

In de selectie van artike-

len is vooral de metho-

dologische kwaliteit 

meegewogen. 

De meest relevante ar-

tikelen zijn geselec-

teerd waarbij inhoude-

lijke relevantie is afge-

wogen tegen methodo-

logische kwaliteit. 

Data extractie Data zijn niet volgens 

protocol uit de litera-

tuur geëxtraheerd en 

niet geordend.  

Een deel van de data 

zijn volgens protocol uit 

de literatuur geëxtra-

heerd, maar niet geor-

dend. 

Alle vooraf geprotocol-

leerde data zijn uit de li-

teratuur geëxtraheerd 

maar niet geordend. 

Alle vooraf geprotocol-

leerde data zijn uit de 

literatuur geëxtraheerd 

en geordend. 

Onderbouwing: 

 

 

 

Resultaten 18 pnt  

 0 pnt 

Onvoldoende 

1 pnt 

Matig 

2 pnt 

Voldoende 

3 pnt 

Goed 

Opbrengst De behaalde opbrengst 

wordt niet beschreven.  

De behaalde opbrengst 

wordt onvolledig be-

schreven en weergege-

ven. 

De behaalde opbrengst 

wordt beknopt bespro-

ken en weergegeven in 

stroomdiagram.  

De behaalde opbrengst 

wordt helder en be-

knopt besproken en 

zorgvuldig in stroomdi-

agram weergegeven. 

Basiskarakteris-

tieken 

Karakteristieken van de 

studies ontbreken.  

Karakteristieken van de 

studies worden incom-

pleet weergegeven.  

Karakteristieken van de 

studies worden in een 

tabel OF in tekst com-

pleet weergegeven. 

De belangrijkste karak-

teristieken van de stu-

dies worden in een ta-

bel weergegeven en in 

tekst samengevat. 

Feitelijke weer-

gave resultaten 

 

Resultaten ontbreken 

en/of gepresenteerde 

resultaten bevatten veel 

subjectieve interpreta-

tie. 

Gepresenteerde resul-

taten zijn niet relevant 

voor hoofdvraag en 

bevatten enkele sub-

jectieve interpretaties. 

Resultaten worden 

grotendeels feitelijk 

weergegeven in tekst 

en getallen en zijn 

overwegend relevant 

voor de hoofdvraag.  

Resultaten worden 

steeds feitelijk weer-

gegeven in tekst en 

getal. Er worden al-

leen resultaten gege-

ven die in de methode 

zijn aangekondigd. 

Correcte weer-

gave resultaten 

De resultaten worden 

niet of niet correct ge-

presenteerd. 

De geselecteerde ar-

tikelen worden per 

stuk samengevat en 

niet aan elkaar gere-

lateerd. 

De geëxtraheerde 

data worden per arti-

kel samengevat en 

soms aan elkaar ge-

relateerd.  

De geëxtraheerde 

data worden in sa-

menhang samengevat. 

Combineren tekst 

en  

De belangrijke uitkom-

sten missen of zijn on-

juist weergegeven. 

Enkele belangrijke 

uitkomsten missen of 

De belangrijkste uit-

komsten van de ana-

lyse zijn OF in de 

De belangrijkste uit-

komsten van de analyse 

zijn in de tekst als lo-



 

2018-2019  Stagehandleiding jaar 3 – Onderzoeksstage    63 

tabellen/figuren  zijn onjuist weerge-

geven. 

tekst als lopend ver-

haal weergegeven, 

OF alleen in tabellen 

en figuren. 

pend verhaal weerge-

geven, waarbij goed te 

interpreteren tabellen 

en figuren de uitkom-

sten illustreren. 

Samenvatting De wijze waarop de in-

formatie uit de geselec-

teerde artikelen tot een 

antwoord op de onder-

zoeksvraag leiden is on-

navolgbaar.  

De wijze waarop de in-

formatie uit de geselec-

teerde artikelen tot een 

antwoord op de onder-

zoeksvraag leiden is na-

volgbaar, maar wordt 

niet gerelateerd aan de 

uit de literatuur geëxtra-

heerde data. 

Het is duidelijke op 

welke wijze de uit de li-

teratuur geëxtraheerde 

data samengevat wor-

den tot een antwoord 

op de onderzoeksvraag. 

Er wordt niet voldoende 

ingegaan op eventuele 

heterogeniteit. 

Het is duidelijke op 

welke wijze de uit de li-

teratuur geëxtraheerde 

data samengevat wor-

den tot een antwoord 

op de onderzoeksvraag. 

Daarbij wordt concreet  

aangegeven hoe om ge-

gaan is met eventuele 

heterogeniteit. 

Onderbouwing: 

 

 

 

Discussie 9 pnt 

 0 pnt 

Onvoldoende 

1 pnt 

Matig 

2 pnt 

Voldoende 

3 pnt 

Goed 

Weging resultaten De belangrijkste resul-

taten ontbreken of 

worden onjuist sa-

mengevat  en er 

wordt onvoldoende 

gereflecteerd op  de 

context van de bevin-

dingen binnen rele-

vante literatuur. 

De belangrijkste resulta-

ten worden incompleet 

samengevat en/of er 

wordt slechts ten dele 

gereflecteerd op de con-

text van de bevindingen 

binnen relevante litera-

tuur. 

De belangrijkste resulta-

ten worden bondig sa-

men gevat en er wordt 

voldoende gereflecteerd 

op de context van de 

bevindingen binnen re-

levante literatuur. 

De belangrijkste resulta-

ten worden bondig sa-

men gevat en er wordt 

diepgaand gereflecteerd 

op de context van de 

bevindingen binnen re-

levante literatuur. 

Aanbevelingen De aanbevelingen zijn 

niet concreet en vol-

gen niet uit de resulta-

ten van het onder-

zoek. 

De aanbevelingen zijn 

slechts ten dele con-

creet en/of volgen niet 

geheel uit de resultaten 

van het onderzoek. 

De aanbevelingen zijn 

voldoende concreet en 

volgen grotendeels lo-

gisch uit de resultaten 

van het onderzoek.   

De aanbevelingen zijn 

concreet en volgen lo-

gisch uit de resultaten 

van het onderzoek. 

Betrouwbaarheid 

en validiteit 

De sterke punten en 

beperkingen van het 

onderzoek worden 

niet besproken of zijn 

incorrect.  

De sterke punten en be-

perkingen van het on-

derzoek inclusief me-

thodologische aspecten 

worden onvoldoende 

en/of deels incorrect 

besproken. Consequen-

ties ontbreken.   

De sterke punten en be-

perkingen van het on-

derzoek inclusief me-

thodologische aspecten 

worden voldoende cor-

rect benoemd. Conse-

quenties worden aange-

stipt. 

De sterke punten en be-

perkingen van het on-

derzoek worden ade-

quaat besproken, inclu-

sief methodologische 

aspecten. Consequen-

ties worden beargumen-

teerd.  

Onderbouwing: 
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Conclusie 6 pnt 

 0 pnt 

Onvoldoende 

1 pnt 

Matig 

2 pnt 

Voldoende 

3 pnt 

Goed 

Beantwoording 

vraagstelling 

Antwoord op hoofd-

vraag en deelvragen 

ontbreken of zijn on-

juist.  

De hoofdvraag wordt 

correct beantwoord; de 

deelvragen worden niet 

of deels incorrect beant-

woord.  

De hoofdvraag en deel-

vragen worden groten-

deels correct beant-

woord.  

De hoofdvraag en deel-

vragen worden correct 

beantwoord.  

Conclusie De conclusie is wijdlopig 

of te kort en ongefun-

deerd. De belangrijkste 

punten uit de discussie 

worden hierin niet mee-

genomen. Het belang 

voor het beroepsveld 

ontbreekt. 

De conclusie is wijdlopig 

of te kort en ongefun-

deerd. De conclusie 

doet wel grotendeels 

recht aan de belangrijk-

ste punten uit de discus-

sie. Het belang voor het 

beroepsveld ontbreekt. 

De conclusie is groten-

deels beknopt en gefun-

deerd. De conclusie 

doet recht aan de be-

langrijkste punten uit de 

discussie. Het belang 

voor het beroepsveld is 

ten dele duidelijk ge-

maakt. 

De conclusie –kort en 

bondig- doet recht aan 

de belangrijkste punten 

uit de discussie. Het be-

lang voor het beroeps-

veld is duidelijk ge-

maakt. 

Onderbouwing: 

 

 

 

 

Cesuur en cijferbepaling 

6+6+18+21+18+9+6= 84 

Totale cesuur: 47 punten; maar elk onderdeel (individuele bijdrage, inleiding, methoden, resultaten en discussie/conclusie) 

moeten voldoende zijn. 

Dat wil zeggen: resultaten en methoden elk minimaal 10 punten en, inleiding en discussie/conclusie elk minimaal 8 pun-

ten; individuele bijdrage minimaal 5 punten. 

Cijferbepaling 

cijfer pnt cijfer pnt 

0 0 5 ½ 47 

½ 5 6 50 

1 9 6 ½ 55 

1 ½ 13 7 59 

2 18 7 ½  63 

2 ½ 22 8 67 

3 26 8 ½  71 

3 ½ 30 9 75 

4 34 9 ½  79 
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4 ½  39 10 84 

5 43   
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Individuele beoordeling 
 

Naam student:      Datum: 

 

Onderwerp: 

 

Interne begeleider:     Handtekening:  

 

Punten:        Cijfer: 

 

Individuele bijdrage 3 pnt 

 0 pnt 

Onvoldoende 

1 pnt 

Matig 

2 pnt 

Voldoende 

3 pnt 

Goed 

Zelfstandigheid, initi-

atief, en creativiteit 

Student laat onvol-

doende zien in staat 

te zijn zelfstandig bij 

te dragen aan een 

onderzoeksproject, 

stelt zich passief op 

en komt niet met ei-

gen ideeën. 

Student draagt rede-

lijk zelfstandig bij aan 

het onderzoekspro-

ject, maar vraagt veel 

sturing en komt met 

weinig eigen ideeën. 

Student laat vol-

doende zien zelfstan-

dig te kunnen bijdra-

gen aan een onder-

zoeksproject, stelt 

zich proactief op en 

komt af en toe met 

eigen ideeën. 

Student laat zien op 

zeer zelfstandige (en 

bij het niveau pas-

sende) wijze te kun-

nen bijdragen aan 

een onderzoekspro-

ject, stelt kritische 

vragen en komt met 

eigen ideeën. 

Wetenschappelijke houding  3 pnt 

 0 pnt 

Onvoldoende 

1 pnt 

Matig 

2 pnt 

Voldoende 

3 pnt 

Goed 

Onderzoekskennis 

en -vaardigheden 

Student laat geen 

kennis statistiek en 

onderzoekstech-

nieken zien, de data 

analyse verloopt on-

zorgvuldig en inter-

pretatie van bevin-

dingen wordt overge-

laten aan medestu-

dent of begeleider(s).  

Student laat weinig 

kennis van statistiek 

en onderzoekstech-

nieken zien, de data 

analyse verloopt niet 

geheel zorgvuldig en 

bij interpretatie van 

bevindingen is veel 

hulp nodig van mede-

student of begelei-

der(s). 

Student laat vol-

doende  kennis van 

statistiek en onder-

zoekstechnieken 

zien, de data analyse 

verloopt voldoende 

zorgvuldig en kan 

met enige hulp de 

bevindingen vol-

doende interprete-

ren. 

Student laat goede 

kennis van statistiek 

en onderzoekstech-

nieken zien, en de 

data analyse en inter-

pretatie van bevin-

dingen verlopen vrij-

wel geheel zelfstan-

dig en goed. 

Professioneel gedrag 3 pt 

 0 pnt 

Onvoldoende 

1 pnt 

Matig 

2 pnt 

Voldoende 

3 pnt 

Goed 

Groepsproces, ta-

kenverdeling en 

communicatie. 

Student stelt zich on-

verantwoordelijk op 

in het groepsproces, 

er lijkt geen gelijk-

Student stelt zich on-

verschillig op in het 

groepsproces, de on-

derlinge takenverde-

ling en communicatie  

Student stelt zich po-

sitief op in het 

groepsproces, werkt 

vanuit gelijkwaardig-

Student stelt zich ge-

dreven op in het 

groepsproces, werkt 

vanuit gelijkwaardig-



 

2018-2019  Stagehandleiding jaar 3 – Onderzoeksstage    67 

waardigheid in taken-

verdeling, communi-

catieproblemen blij-

ven onopgelost en 

student staat niet 

open voor (her-

haalde) feedback. 

verlopen enigszins 

stroef en student is 

niet in staat (her-

haalde) feedback 

adequaat te verwer-

ken. 

heid in takenverde-

ling en communicatie 

en student is in staat 

feedback adequaat te 

verwerken, daarbij is 

herhaling nodig. 

heid in takenverde-

ling en communica-

tie, wil zichzelf con-

tinu verbeteren en 

student is in staat 

feedback direct ade-

quaat te verwerken. 

 

Cesuur: 5 punten; max te behalen punten: 3x3=9. Voorwaarde: om mee te tellen in het eindcijfer mag de individuele be-

oordeling geen 0 (onvoldoende) bevatten. Indien wel een onvoldoende dan is een reparatieopdracht noodzakelijk om toch 

een eindcijfer en de EC’s te ontvangen. 

 

Cijferbepaling 

 

cijfer pnt 

1 0 

2 1 

3 2 

4 3 

5 4 

6 5 

7 6 

8 7 

9 8 

10  9 
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Bijlage 3   Summatieve toetsing referaat 
 

Naam student:       Datum: 

 

Onderwerp: 

 

Beoordelaar 1:       Handtekening:   

 

Beoordelaar 2:       Handtekening:  

 

Punten:        Cijfer: 

 

Criterium 0 1 2 3 

 

Algemeen 

 

Taalgebruik en  

spreken  

De presentatie is niet 

te verstaan en/of 

vanwege onprofessio-

nele taal en/of ge-

haast tempo niet te  

volgen. 

De presentatie is 

goed te verstaan, de 

intonatie is prettig. 

Het taalgebruik is 

overwegend onpro-

fessioneel en/of het 

tempo sluit niet 

goed aan op de be-

schikbare tijd. 

De presentatie is 

goed te verstaan, de 

intonatie is prettig. 

Het taalgebruik is 

overwegend profes-

sioneel en het tempo 

sluit redelijk aan op 

de beschikbare tijd. 

De presentatie is 

goed te verstaan en 

de intonatie is pret-

tig. Het taalgebruik 

is steeds professio-

neel. Het tempo is 

steeds goed en de 

toegestane tijd 

wordt niet over-

schreden. 

 

Houding en interactie De spreker maakt 

geen contact met de 

zaal. 

De spreker maakt 

weinig contact met 

de zaal en past haar 

positie niet aan op 

de presentatie. 

De spreker maakt 

voldoende contact 

met de zaal en past 

haar positie soms 

aan op de presenta-

tie. 

De spreker maakt 

goed contact met de 

zaal en past haar po-

sitie dynamisch aan 

om publiek actief bij 

de presentatie te 

houden. 

 

Structuur De structuur van de 

presentatie is onna-

volgbaar. 

De globale structuur 

van de presentatie is 

te volgen, de rode 

draad wordt soms 

uit het oog verloren. 

De presentatie heeft 

een duidelijke struc-

tuur en de rode 

draad is steeds te 

volgen. 

De presentatie heeft 

een duidelijke struc-

tuur en rode draad. 

De rode draad komt 

terug in een inspire-

rende opening en 
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een kernachtige af-

sluiting. 

 

Kennisoverdracht De student geeft 

geen blijk van inzicht 

in de achterliggende 

kennis bij het eigen 

onderzoek. 

De student geeft 

enigszins blijk van 

inzicht in de achter-

liggende kennis bij 

het eigen onder-

zoek. 

De student kan de 

achterliggende ken-

nis bij het eigen on-

derzoek helder ver-

woorden in presen-

tatie en verdediging. 

Uit de presentatie 

en de verdediging 

blijkt dat de student 

boven de stof staat. 

Mediagebruik Er is geen gebruik van 

aanvullende media of 

de wijze waarop de 

gebruikte media wor-

den ingezet, maken 

de presentatie lasti-

ger te volgen. 

De gebruikte media 

illustreren het be-

toog enigszins. De 

kleurstelling en hoe-

veelheid tekst ver-

minderen de lees-

baarheid. 

De gebruikte media 

illustreren het be-

toog voldoende. De 

kleurstelling en hoe-

veelheid tekst zijn re-

delijk passend voor 

deze presentatie. 

De gebruikte media 

illustreren het be-

toog goed. De kleur-

stelling en hoeveel-

heid tekst maken 

het geheel duidelijk 

leesbaar naast de 

mondelinge presen-

tatie.  

 

 

Inleiding & Methode * 

 

Aanleiding en  

vraagstelling 

 

Aanleiding & vraag-

stelling ontbreken of 

zijn niet onderbouwd. 

De vraagstelling lijkt 

relevant, maar on-

derbouwing hier-

voor ontbreekt.  

De vraagstelling is re-

levant en wordt goed 

onderbouwd, maar 

plaatsing in de litera-

tuur is onduidelijk.  

De vraagstelling is 

relevant, wordt 

goed onderbouwd 

en duidelijk ge-

plaatst binnen be-

staande literatuur. 

 

Steekproef Er wordt niet bespro-

ken hoe de deelne-

mers benaderd zijn 

en wie er deelnamen 

aan de studie. 

Het is onduidelijk 

hoe de deelnemers 

benaderd zijn OF 

hoe zij geselecteerd 

zijn voor de studie. 

 

 De selectie van deel-

nemers aan de stu-

die wordt duidelijk 

en logisch gepresen-

teerd. 

Data-analyse De data-analyse 

wordt niet bespro-

ken. 

Er worden analyses 

besproken, maar de 

relatie tussen analy-

ses, verzamelde data 

en onderzoeksvraag 

is onduidelijk.  

Tenminste de be-

langrijkste analyses 

worden gepresen-

teerd in relatie tot de 

onderzoeksvraag en 

type data. 

Uitsluitend de be-

langrijkste analyses 

worden gepresen-

teerd en repliceer-

baar besproken in 

relatie tot de onder-

zoeksvraag en type 

data. 

 

 

Resultaten & Discussie/Conclusie * 
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Resultaten De resultaten worden 

niet of onjuist bespro-

ken 

Een deel van de be-

langrijkste resulta-

ten blijft onbespro-

ken. 

Alle resultaten wor-

den correct bespro-

ken maar er is geen 

selectie gemaakt in 

welke de belangrijk-

ste zijn. 

De belangrijkste re-

sultaten worden be-

knopt en helder (z.n. 

geïllustreerd) gepre-

senteerd. 

Discussie  De resultaten worden 

niet of onjuist bedis-

cussieerd.  

Bij het bespreken 

van de betekenis 

van de resultaten 

wordt noch de lite-

ratuur noch de in-

terne validiteit van 

de eigen studie be-

trokken. 

De interne validiteit 

van het eigen onder-

zoek wordt slechts 

ten dele correct be-

sproken en/of de re-

sultaten van het on-

derzoek worden 

slechts ten dele ge-

wogen tegen litera-

tuur. 

De resultaten van 

het onderzoek wor-

den correct gewo-

gen tegen de be-

langrijkste literatuur 

EN de interne validi-

teit van het eigen 

onderzoek. 

Conclusie en aanbeve-

lingen 

De conclusie ont-

breekt of is onjuist; 

en/of er wordt niet of 

onjuist besproken 

wat de studie toe-

voegt aan de weten-

schap of praktijk. 

De conclusie wordt 

niet in verband ge-

bracht met de on-

derzoeksvraag en/of 

er worden aanbeve-

lingen besproken, 

maar het is niet dui-

delijk voor wie of 

waarom deze aan-

bevelingen relevant 

zijn. 

De conclusie geeft 

een duidelijk en on-

derbouwd antwoord 

op de onderzoeks-

vraag; uit de weging 

van resultaten vol-

gen logische  aanbe-

velingen voor ver-

volgonderzoek OF 

praktijk. 

De conclusie geeft 

een duidelijk en on-

derbouwd antwoord 

op de onderzoeks-

vraag; uit de weging 

van resultaten vol-

gen logische en con-

crete aanbevelingen 

voor vervolgonder-

zoek en/of praktijk. 

 

* Student (indien duo’s) presenteert inleiding/methoden OF resultaten/discussie/conclusie. 

Cesuur 

18 punten; max te behalen punten: 8x3=24 

 

 

Cijferbepaling 

 

cijfer pnt cijfer pnt 

0 0 5 ½ 13 

½ 1 6 14 

1 2 6 ½ 16 

1 ½ 4 7 17 

2 5 7 ½  18 

2 ½ 6 8 19 

3 7 8 ½  20 

3 ½ 8 9 22 
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4 10 9 ½  23 

4 ½  11 10 24 

5 12   
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Bijlage 4   Leerstof in termen uit BOKS  
 

Kwantitatief onderzoek 

 

• Analyse continue uitkomstvariabelen 2 

o Correlatiecoëfficiënt  2 

o Lineaire regressie 2 

o ANOVA, MANOVA 2, variantie-analyse 2 

• Analyse dichotome uitkomstvariabelen  2 

o Logistische regressie  1 

• Analyse van intra- of inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid  2 

o Kappa  2 

• SPSS  2 

 

Kwalitatief onderzoek  

• Kwalitatieve onderzoeksvragen 2 

• Zoekstrategie kwalitatief onderzoek  2 

• Theoretisch kader, inductie, deductie  2 

• Topiclijst/boom  2 

• Methoden van data verzameling  2 

o Focusgroep, diepte-interview, gestructureerd /open interview  2 

o Observatie, participatie materiaal, personen 2 

o Steekproef 2 

• Datasaturatie 2 

• Triangulatie, methodisch theoretisch  2 

• Betrouwbaarheid en validiteit  2 

o Logboek, veldnotities, member check  2 

o Inter-observator / interviewerbetrouwbaarheid  2 

o Rolconflicten  2 

o Audiovisuele opnames  2 

• Methoden van analyse 2 

o Transcriberen  2 

o Schrappen van tekst  2 

o Kernthema’s 2 

o Coderen open  2?   

o Coderen axiaal  2 

o Coderen selectief 2 
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Bijlage 5   Stage-activiteiten  
 

Naam:  

Studentnummer: 

Werkzaamheden Aantal uur 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Totaal  

 

Datum:  

Externe beoordelaar: 

Handtekening:  

 


