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ORIËNTEREN EN 

RICHTEN 

onderwerp hoofd- 

en deelvragen

Het onderwerp is onvoldoende 

afgebakend en overzichtelijk en/of 

de deelvragen ondersteunen de 

hoofdvraag niet.

Het onderwerp is afgebakend en 

overzichtelijk. De deelvragen 

leiden niet direct tot het 

beantwoorden van de hoofdvraag.

Het onderwerp geeft een 

duidelijke verdieping binnen het 

vakgebied. De deelvragen leiden 

tot het beantwoorden van de 

hoofdvraag.

Het onderwerp wordt vanuit een 

originele invalshoek benaderd. De 

deelvragen leiden tot het 

beantwoorden van de hoofdvraag.
3

RICHTEN      

hypothese (wordt 

beoordeeld in een 

later stadium)

Er wordt geen hypothese 

geformuleerd of de hypothese sluit 

niet aan bij de onderzoeksvraag 

en/of de hypothese is niet te 

onderzoeken.

De hypothese is te onderzoeken. 

De hypothese wordt theoretisch 

onderbouwd met relevante 

populairwetenschappelijke 

bronnen.

De hypothese is te onderzoeken. 

De hypothese wordt theoretisch 

onderbouwd met 1 tot 3 relevante 

wetenschappelijke bronnen.

De hypothese is te onderzoeken. 

De hypothese wordt theoretisch 

onderbouwd met minimaal 3 

relevante wetenschappelijke 

bronnen.

3

PLANNEN          

onderzoeksplan en 

-overzicht

In het plan van aanpak worden 

taken niet verdeeld en/of er is 

geen of in onvoldoende mate een 

tijdspad uitgezet en/of er is geen 

verantwoording voor de 

onderzoeksmethodiek aanwezig.

In het plan van aanpak worden 

taken verdeeld, er is een tijdspad 

uitgezet. De verantwoording van 

de onderzoeksmethodiek is 

aanwezig maar deze is voor 

verbetering vatbaar.

1
In het plan van aanpak worden 

taken verdeeld, er is een tijdspad 

uitgezet. De verantwoording voor 

de onderzoeksmethode is van 

goed niveau.

In het plan van aanpak worden 

taken verdeeld, er is een tijdspad 

uitgezet. De tijdsplanning biedt 

ruimte om rekening te houden met 

onverwachte gebeurtenissen. De 

verantwoording van de 

onderzoeksmethode is van goed 

niveau.

Planning is incompleet.

VERZAMELEN 

bronnen

Er zijn geen wetenschappelijke 

bronnen gebruikt en/of de bronnen 

sluiten niet aan bij het onderzoek. 

De bronvermelding ontbreekt of is 

niet via de APA- stijl 

vormgegeven.

0
Er zijn relevante 

populairwetenschappelijke 

bronnen en 1 à 2 

wetenschappelijke gebruikt. De 

bronvermelding is via de APA-stijl 

vormgegeven.

Er zijn naast relevante 

populairwetenschappelijke 

bronnen ook 3 à 4 bronnen van 

wetenschappelijk niveau gebruikt. 

De bronvermelding is via de APA-

stijl vormgegeven.

Er zijn minimaal 5 relevante 

wetenschappelijke bronnen 

gebruikt. De bronvermelding is via 

de APA-stijl vormgegeven.

bronvermelding (APA) onvolledig

totaal aantal 
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