De hoofd- en deelvragen opstellen
De hoofdvraag
Om een onderwerp te gaan onderzoeken, kun je natuurlijk zo maar ergens beginnen met informatie
verzamelen. Het grootste probleem bij het doen van een onderzoek is niet dat je te weinig
informatie hebt. Meestal heb je zoveel informatie dat je afdwaalt van wat je eigenlijk had willen
onderzoeken. Bij een onderzoek is het daarom verstandig om één centrale vraag te stellen. Je
onderzoek moet een antwoord geven op deze vraag.
Probeer bij deze centrale vraag een aantal deelvragen te formuleren. Deelvragen zijn hulpvragen om
de belangrijkste vraag, de hoofdvraag, te kunnen beantwoorden.
Er zijn verschillende soorten vragen:
• Beschrijvende vraag: het antwoord op een beschrijvende vraag is een beschrijving van een
situatie, gebeurtenis of ontwikkeling. Bijvoorbeeld: op welke wijze beïnvloedt de
Nederlandse overheid de inkomensverdeling?
• Verklarende vraag: het antwoord op een verklarende vraag is een verklaring voor een
gebeurtenis of ontwikkeling. Bijvoorbeeld: waarom wil Barclays ABN Amro overnemen?
• Analyserende vraag: het antwoord op een analyserende vraag laat zien welke processen
aan een gebeurtenis of ontwikkeling ten grondslag liggen en wat de gevolgen van een
bepaalde maatregel of gebeurtenis zijn. Bijvoorbeeld: hoe komt het dat de sportrecords
steeds scherper worden gesteld?
• Meningsvraag: als je een meningsvraag beantwoordt, geef je jouw mening of de mening
van iemand anders over een bepaald onderwerp. Het gaat er dan niet alleen om wat je ergens
van vindt, maar ook waarom je dat vindt. Bijvoorbeeld: is het geoorloofd om dierproeven te
doen om medicijnen te testen?
De hoofdvraag moet aan de volgende eisen voldoen:
• Niet te globaal: hoe algemener de vraag, des te meer informatie je moet zoeken en hoe meer
onderzoekstijd je nodig hebt.
• Duidelijk afgebakend: het onderwerp, de periode of het onderzoeksgebied zijn duidelijk
aangegeven (Wat? Wanneer? Waar?).
• Eenduidig: hij is maar op één manier uit te leggen.
• Haalbaar: hij moet te onderzoeken zijn met jouw beschikbare tijd en middelen.
Om te oefenen met het kiezen van goede hoofdvragen vind je hier drie keer 4 hoofdvragen.
Kies steeds de vraag die voldoet aan de eisen hierboven.
1.

2. a.

3.

a.
b.
c.
d.

Hoe is de kerk ontstaan?
Is het slim om een huis te kopen?
Wat is de invloed van HALT-straffen op bestrafte jongeren?
Hoe worden medicijnen gemaakt?

Wat zijn de effecten van gevangenisstraf?
b.
Hoe wordt je een tv-ster?
c.
Hoe kun je gezond eten?
d.
Welke invloed heeft fitness op lichaamsgewicht?
a.
b.
c.
d.

Hoe privacy-gevoelig is Facebook?
Welke invloed heeft Facebook op middelbare scholieren?
Hoe heeft het Nederlandse klimaat zich ontwikkeld?
Welke invloed hebben internetreclames op mensen?

De deelvragen
De hoofdvraag van een onderzoek is niet in enkele woorden te beantwoorden. Daarom is het nodig
je onderzoeksvraag op te splitsen in deelvragen. Elk antwoord op een deelvraag draagt zijn steentje
bij aan het beantwoorden van de hoofdvraag.
Bedenk wat je allemaal moet weten om de hoofdvraag te beantwoorden. Je kunt hier wellicht je
'wordweb' dat je bij het bepalen van je onderwerp hebt gebruikt weer gebruiken! Misschien schieten
je nog meer dingen te binnen...
De deelvragen helpen je om structuur aan te brengen in je onderzoek én in je verslag. Bovendien
verkleinen deelvragen de kans dat je iets over het hoofd ziet.
Wat zijn goede deelvragen?
• Deelvragen moeten aan dezelfde eisen voldoen als de hoofdvraag.
• Ze moeten de hoofdvraag ondersteunen. Je moet geen deelvragen stellen die niet nodig zijn
voor het beantwoorden van de hoofdvraag.
• Deelvragen zijn minder complex dan de hoofdvraag.
• Ze moeten in een logische volgorde staan:
o Chronologisch.
o Zodat ze een lopend verhaal opleveren.
o In volgorde van complexiteit: eerst beschrijvende, dan verklarende enz.
• Het aantal deelvragen moet niet te groot zijn. Beperk je tot 5-7 deelvragen.
Het formuleren van de hoofdvraag en de deelvragen is een lastig karwei. Maar onthoud dat je
gaandeweg altijd je vragen kunt veranderen of bijstellen!

