
Vragenkompas

Om tot een goede onderzoeksvraag te komen, moet je een aantal stappen doorlopen. 
Deze stappen hebben we weergegeven in het vragenkompas op de volgende pagina. 
Door antwoord te geven op de volgende vragen kun je kijken of een onderzoeksvraag 
goed is. Een onderzoeksvraag is goed als je op alle vragen dichter bij ‘ja’ in de buurt zit 
dan bij ‘nee’. 

Een korte toelichting bij de vragen op het vragenkompas:

1. Past de vraag bij het onderwerp?
 ■ Als je de opdracht krijgt om onderzoek te doen naar een bepaald onderwerp, 

moet de vraag daar goed bij aansluiten. Anders voldoet het niet aan de opdracht.
2. Is het geen opzoekvraag?

 ■ Het is de bedoeling dat je iets nieuws gaat onderzoeken, wat nog niet bekend 
is. Als je het antwoord op de onderzoeksvraag ergens kan opzoeken, is het geen 
onderzoek.

3. Is het een nuttige vraag?
 ■ Het onderzoek moet de moeite waard zijn om uit te voeren. Het moet dus iets 

opleveren waar we iets aan hebben.
4. Is het echt één vraag?

 ■ Soms zitten er eigenlijk twee vragen in de onderzoeksvraag. Bijvoorbeeld: “Wat 
vinden leerlingen en leraren van de ‘Junior MOOC Expeditie onderzoek’?” Wat 
leerlingen vinden kan verschillen van wat leraren vinden, dus je kan hier niet één 
antwoord op geven.

5. Is de vraag duidelijk?
 ■ De woorden in de onderzoeksvraag moeten niet vaag zijn en maar één betekenis 

hebben. Iedereen moet dus in één keer snappen wat je er mee bedoelt.
6. Is de vraag afgebakend?

 ■ Het moet duidelijk zijn over wat, wie, waar en wanneer je onderzoek gaat. Denk 
dus om de vier W’s. (Overigens is niet in elk onderzoek elke W even belangrijk. 
Bedenk vooral zelf welke de belangrijkste zijn.)

7. Is de vraag door ons te beantwoorden?
 ■ Het onderzoek moet haalbaar zijn in de tijd en met de middelen die we voor het 

onderzoek hebben. Zorg dus dat je het onderzoek echt kan uitvoeren.



Vragenkompas

Bij het vragenkompas geef je aan hoe goed je onderzoeksvraag is door zeven vragen 
te beantwoorden. Dat doe je door een kruisje op de balk tussen ‘Nee’ en ‘Ja’ te zetten. Je 
onderzoeksvraag is goed als je op alle vragen dichter bij ‘Ja’ in de buurt zit dan bij ‘Nee’.

1. Past de vraag bij het onderwerp?

Nee                                                                                                                                                              JaNee                                                                                                                                                              Ja

2. Is het geen opzoekvraag?

Nee                                                                                                                                                              JaNee                                                                                                                                                              Ja

3. Is het een nuttige vraag?

Nee                                                                                                                                                              JaNee                                                                                                                                                              Ja

4. Is het echt één vraag?

Nee                                                                                                                                                              JaNee                                                                                                                                                              Ja

5. Is de vraag duidelijk?

Nee                                                                                                                                                              JaNee                                                                                                                                                              Ja

6. Is de vraag afgebakend?

Nee                                                                                                                                                              JaNee                                                                                                                                                              Ja

7. Is de vraag door ons te beantwoorden?

Nee                                                                                                                                                              JaNee                                                                                                                                                              Ja


