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Beoordeling literatuur-/bronnenonderzoek   
(de docent omcirkelt per onderdeel het behaalde niveau) 
 

 
Niveau 1  
onvoldoende  1-2-3-4-5 

Niveau 2  
voldoende - ruim voldoende  6-7 

Niveau 3  
goed – zeer goed  8-9 

Niveau 4 
excellent 10 

      

Proces 15%      

Eigen initiatief en Neemt afwachtende houding Neemt deels zelf initiatieven, Neemt in alle fasen zelf Neemt in alle fasen initiatieven, 
verantwoordelijkheid (5%) aan, komt niet of slecht maar stelt zich soms initiatieven en begeleider hoeft nauwelijks te 

 voorbereid naar afwachtend op, geeft weinig verantwoordelijkheid , geeft sturen. 
 begeleidingsgesprekken, signalen af als het niet goed zelf signalen af als het niet goed   
 reageert niet of matig. gaat. gaat.   

Samenwerking met Komt afspraken niet of matig Komt afspraken meestal na, is Komt afspraken na, is open in Komt afspraken na, is open in 
(medeleerling en) begeleiders na, is niet of nauwelijks open in redelijk open communicatie. de communicatie. de communicatie, houdt goed 

(5%) de communicatie.   rekening met medeleerling en 
    begeleiders. 

Reflectie op het leren / logboek Logboek ontbreekt of is weinig Logboek is aanwezig, er is enige Logboek is aanwezig, beknopte, Logboek is aanwezig, goede en 
(wat heb ik gedaan? wat ging zeggend ingevuld. reflectie aanwezig op de eigen maar goede reflectie op het uitgebreide reflectie op het 
goed? wat kan beter? wat neem  aanpak, maar die gaat niet veel eigen leren, die verder gaat dan eigen leren, die verder gaat dan 

ik me voor voor een volgende  verder dan feitelijke beschrijven en ook een analyse beschrijven en ook een heel 

keer?) (5%)  verslaglegging. bevat van het eigen goede analyse bevat van het 
   functioneren. eigen functioneren. 

Inhoud 60%      

Consistentie en helderheid in Delen ontbreken en/of Alle onderdelen zijn aanwezig Alle onderdelen zijn aanwezig Alle onderdelen zijn aanwezig 
opzet inleiding (motivatie, vertonen weinig of geen en vertonen een redelijke en vertonen een goede en vertonen een uitstekende 
aanpak), hoofddeel, conclusie samenhang en/of behoorlijke samenhang (inleiding en samenhang (inleiding en samenhang (inleiding en 
(samenvatting, onderbouwd onevenwichtigheid. conclusie sporen met elkaar, conclusie sporen met elkaar, conclusie sporen met elkaar, 
antwoord op hoofd- en  middendeel leidt tot conclusie). middendeel leidt tot conclusie), middendeel leidt tot conclusie), 

deelvragen, daarmee   er is weinig overbodige er is geen overbodige 

samenhangende vooruitblik)   informatie. informatie. 
(10%)      
Denkniveau beschrijving / Beschrijving, analyse en/of Voornamelijk (juiste) Goede verhouding tussen Uitstekende verhouding tussen 
analyse / evaluatie (eigen, evaluatie ontbreken of zijn van beschrijving, summiere analyse beschrijving, analyse en beschrijving, analyse en 
onderbouwde mening) (10%) onvoldoende kwaliteit. en evaluatie. evaluatie en deze zijn alle drie evaluatie en deze zijn alle drie 

   van goede kwaliteit. van goede kwaliteit en af en toe 

    zelfs uitstekend. 
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Denkwijzen van het vak/de twee De vakbenaderingswijze(n) zijn Van het vak/ beide vakken is de Van het vak/ beide vakken is de Voor het vak/ beide vakken is de 
vakken (de aanpak en niet of nauwelijks herkenbaar. benaderingswijze enigszins benaderingswijze voor een flink benaderingswijze herkenbaar 
denkwijzen die kenmerkend zijn  herkenbaar en juist toegepast deel herkenbaar en juist en juist toegepast. 

voor het schoolvak, veelal  of van een vak goed en het toegepast.   

afgeleid van de academische  andere vak nauwelijks.    

discipline)  (10%)      

Gebruikte bronnen hoeveelheid Er zijn voornamelijk Er zijn een paar relevante Er is naast relevante populair- Er zijn meerdere relevante 
en de kwaliteit (alleen de oppervlakkige bronnen populair-wetenschappelijke wetenschappelijke bronnen ook wetenschappelijke bronnen 
bronnen die juist zijn gebruikt gebruikt, zoals Wikipedia en bronnen gebruikt. een bron van een meer gebruikt. 

tellen mee)  (10%) eenvoudige scholierensites.  wetenschappelijk niveau   
   gebruikt.   

Controleerbaarheid (10%) De lijst met bronnen, de De lijst met bronnen en de De lijst met bronnen en de De lijst met bronnen is correct 
 bronvermeldingen (noten) bronvermeldingen (noten) zijn bronvermeldingen (noten) zijn en duidelijk en er is een 
 ontbreken en/of zijn niet redelijk correct en duidelijk. correct en duidelijk. uitgebreid notenapparaat. 
 correct en/of onduidelijk.     

  De onderzoeksmethode is De onderzoeksmethode is goed De onderzoeksmethode is 
 De onderzoeksmethode is enigszins verantwoord. verantwoord. uitstekend verantwoord. 
 nauwelijks of niet verantwoord.     

Originaliteit/eigen werk (10%) Er is een grote mate van ‘knip- Er is een weinig originele Er is een originele vraagstelling Er is een originele vraagstelling 
 en-plakwerk’ vraagstelling en/of aanpak en er en/of aanpak en er is duidelijk en aanpak en er is een zeer 
  is een redelijke mate van ‘eigen een grote mate van 'eigen werk grote mate van 'eigen werk' 
  werk’, her en der herkauwen    

Presentatie 25%      

Taalgebruik schriftelijk Taalgebruik is niet erg helder, er Taalgebruik is tamelijk helder, Taalgebruik is helder, vertoont Taalgebruik is helder en fraai, 
Verslag (5%) is sprake van redelijk wat stijl- vertoont slechts weinig stijl- en vrijwel geen stijl- en spelfouten, vertoont vrijwel geen stijl- en 

 en spelfouten, taalgebruik is spelfouten, vertoont eigen stijl vertoont eigen stijl van de spelfouten, vertoont eigen stijl 

 (vanwege knip- en plakwerk) van de leerling, redelijke leerling, goede zinsbouw. van de leerling, goede 
 weinig consistent. zinsbouw.  zinsbouw. 

     

Alle onderdelen zijn aanwezig en 
redelijk functioneel 

Alle onderdelen zijn aanwezig en 
functioneel 

Een of meer onderdelen 
ontbreken, zijn slordig of niet 

Alle onderdelen zijn aanwezig, 
functioneel en fraai 

Verzorging schriftelijk verslag 
(5%) (voorblad,   

functioneel 
    

inhoudsopgave,     
     

paginanummers, alinea-      
indeling, bladspiegel, mapje,      

lettertype)      
Presentatie profielwerkstuk 15% 
zie beoordelingsformat      
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Beoordeling hypothese toetsend onderzoek 
 
(de docent omcirkelt per onderdeel het behaalde niveau) 
 

 

 
Niveau 1  
onvoldoende  1-2-3-4-5 

Niveau 2  
voldoende - ruim voldoende  6-7 

Niveau 3  
goed – zeer goed  8-9 

Niveau 4 
excellent 10 

     

Proces 15%     

Eigen initiatief en Neemt afwachtende houding aan, Neemt deels zelf initiatieven, Neemt in alle fasen zelf Neemt in alle fasen initiatieven, 
verantwoordelijkheid (5%) komt niet of slecht voorbereid naar maar stelt zich soms afwachtend initiatieven en begeleider hoeft nauwelijks te sturen. 

 begeleidingsgesprekken, reageert op, geeft weinig signalen af als verantwoordelijkheid , geeft zelf  
 niet of matig. het niet goed gaat. signalen af als het niet goed gaat.  

Samenwerking met Komt afspraken niet of matig na, is Komt afspraken meestal na, is Komt afspraken na, is open in de Komt afspraken na, is open in de 
(medeleerling en) begeleiders niet of nauwelijks open in de redelijk open communicatie communicatie. communicatie, houdt goed rekening met 

(5%) communicatie.   medeleerling en begeleiders. 

Reflectie op het leren / logboek Logboek ontbreekt of is weinig Logboek is aanwezig, er is enige Logboek is aanwezig, beknopte, Logboek is aanwezig, goede en 
(wat heb ik gedaan? wat ging zeggend ingevuld. reflectie aanwezig op de eigen maar goede reflectie op het eigen uitgebreide reflectie op het eigen leren, 

goed? wat kan beter? wat  aanpak, maar die gaat niet veel leren, die verder gaat dan die verder gaat dan beschrijven en ook 

neem ik me voor voor een  verder dan feitelijke beschrijven en ook een analyse een heel goede analyse bevat van het 
volgende keer?) (5%)  verslaglegging. bevat van het eigen functioneren. eigen functioneren. 

Inhoud (60%)     

Inleiding (5%) Is gebaseerd op informatiebronnen Is gebaseerd op verschillende Is gebaseerd op informatie uit Is gebaseerd op informatie uit 
Met onderzoeksvraag uit het dagelijks leven of op 1 wetenschappelijke bronnen. verschillende wetenschappelijke verschillende wetenschappelijke 

en hypothese wetenschappelijke bron.  bronnen, die verwerkt zijn tot een bronnen, die verwerkt zijn tot een 

   samenhangende tekst, waarin het samenhangende tekst, waardoor het 
   centrale onderzoeksonderwerp onderzoeksonderwerp vanuit 

   duidelijk naar voren komt. verschillende onderzoeksrichtingen 

    bekeken wordt. 

 De onderzoeksvraag vermeldt 1 De onderzoeksvraag vermeldt De onderzoeksvraag beschrijft De onderzoeksvraag beschrijft welk 

 variabele die je wilt onderzoeken meerdere variabelen die je wilt welk verband je wilt onderzoeken verband je wilt onderzoeken tussen de 
 tijdens het onderzoek. onderzoeken tijdens het tussen de onafhankelijke en onafhankelijke en afhankelijke variabele 

 De hypothese vermeldt een uitkomst onderzoek. afhankelijke variabele. en sluit aan bij de informatie uit eerder 
 van 1 variabele die je wilt meten of De hypothese vermeldt een De hypothese beschrijft het onderzoek zoals je hebt vermeld in je 
 waarnemen tijdens het onderzoek. uitkomst van meerdere verband dat je bij het onderzoek inleiding. 

  variabelen, die je wilt meten of denkt aan te tonen. De hypothese sluit volledig aan bij de 
  waarnemen tijdens het  informatie die je in de inleiding hebt 

  onderzoek.  vermeld 
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Methode (10%) Bevat 1 aspect dat je meet of waar je Bevat meerdere aspecten die je Bevat een uitleg over hoe je Is geschikt om de onderzoeksvraag 
 op let bij het onderzoek. meet of waar je op let tijdens het verschillende aspecten van het volledig te beantwoorden en/of om de 
  onderzoek. onderzoek met elkaar hypothese te toetsen. 
   combineert.  
 Je gebruikt maar een aantal    
 proefpersonen/kiest een paar Je trekt een steekproef uit de Je berekent/schat hoe groot de Je zorgt ervoor dat de steekproef 
 objecten uit de onderzoekspopulatie onderzoekspopulatie, waarin alle steekproef zou moeten zijn om representatief is voor de gehele 
 om je onderzoek te doen. variabelen voorkomen die van uiteindelijk zo betrouwbaar onderzoekspopulatie (dus bijv. 
  belang zijn voor het mogelijke resultaten te krijgen. percentage jongens en meisjes gelijk). 
  beantwoorden van de   
  onderzoeksvraag.   

Resultaten (5%) Je geeft alle meetwaarden uit het Je hebt het gemiddelde berekend Je hebt van iedere meetwaarde Je hebt met behulp van de spreiding en 
 experiment weer. van iedere serie meetwaarden van de spreiding rond het gemiddelde meetonzekerheid benoemd welke 
  een vergelijkbare meting. berekend. meetwaarden binnen je onderzoek 
    passen en welke eventueel weggelaten 
    mogen worden. En deze spreiding 
    gebruikt om uit te leggen hoe 
    betrouwbaar de resultaten zijn. 

  De meetwaarden staan netjes in  Daarnaast staan je gegevens netjes 
  tabellen en grafieken (indien van Je hebt indien van toepassing je verwerkt in tabellen en grafieken (indien 
  toepassing). meetwaarden in tabellen en van toepassing) 
   grafieken verwerkt.  

Conclusie (10%) Gaat in op 1 variabele uit de Gaat in op meerdere variabelen Geeft aan in hoeverre er een Geeft aan in hoeverre het (eventueel) 
 onderzoeksvraag en is in algemene uit de onderzoeksvraag. verband is tussen de waarden van gevonden verband aansluit bij de 
 bewoordingen geformuleerd.  de onafhankelijke en afhankelijke informatie uit het theoretisch kader. 

   variabelen uit je onderzoek.  
Discussie (5 %) De bewijsvoering bevat 1 resultaat De bewijsvoering bevat meerdere De bewijsvoering legt uit in De bewijsvoering verbindt jouw 

 waardoor de conclusie ondersteund resultaten waardoor de conclusie hoeverre de conclusie door alle resultaten met de informatie uit het 
Bewijsvoering wordt. ondersteund wordt. resultaten uit het uitgevoerde theoretische kader om te laten zien in 

   onderzoek ondersteund wordt. hoeverre de conclusie algemeen geldt. 

Evaluatie van de Je noemt 1 factor die de Je noemt meerdere factoren die Je legt uit in welke mate de Je legt uit in hoeverre de 
nauwkeurigheid nauwkeurigheid van de metingen of de nauwkeurigheid van de beschreven factoren de (on)nauwkeurigheid van de 

 observaties beïnvloed kan hebben. metingen of observaties nauwkeurigheid van de metingen metingen/observaties doorwerkt in de 

  beïnvloed kunnen hebben. beïnvloed hebben. conclusie van je onderzoek. 

Evaluatie van de Je noemt 1 factor die van invloed kan Je noemt meerdere factoren die Je legt uit in welke mate de Je legt uit in hoeverre de 
betrouwbaarheid zijn op de betrouwbaarheid van de van invloed kunnen zijn geweest beschreven factoren van invloed (on)betrouwbaarheid van de resultaten 
 resultaten.    
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  op de betrouwbaarheid van de zijn op de betrouwbaarheid van doorwerkt in de conclusie van je 
  resultaten. de resultaten. onderzoek. 
 Je noemt 1 idee voor een    

Ideeën voor vervolgonderzoek vervolgonderzoek dat aansluit bij dit Je noemt meerdere ideeën voor Je beschrijft hoe de ideeën voor Je legt uit hoe de ideeën voor 
 onderzoek. vervolgonderzoek die aansluiten vervolgonderzoek bijdragen aan vervolgonderzoek bijdragen aan de 
  bij dit onderzoek. het verbeteren en/of uitbreiden uitbreiding van de informatie uit je 
   van de uitkomsten van dit inleiding. 
   onderzoek.  

Gebruikte bronnen Er zijn voornamelijk oppervlakkige Er zijn een paar relevante Er is naast relevante populair- Er zijn meerdere relevante 
hoeveelheid en de kwaliteit bronnen gebruikt, zoals Wikipedia en populair-wetenschappelijke wetenschappelijke bronnen ook wetenschappelijke bronnen gebruikt. 

(alleen de bronnen die juist eenvoudige scholierensites. bronnen gebruikt. een bron van een meer  
zijn gebruikt tellen mee). (5%)   wetenschappelijk niveau gebruikt.  

Controleerbaarheid (10%) De lijst met bronnen, de De lijst met bronnen en de De lijst met bronnen en de De lijst met bronnen is correct en 
 bronvermeldingen (noten) ontbreken bronvermeldingen (noten) zijn bronvermeldingen (noten) zijn duidelijk en er is een uitgebreid 
 en/of zijn niet correct en/of duidelijk. redelijk correct en duidelijk. correct en duidelijk. notenapparaat. 

 De onderzoeksmethode is nauwelijks    
 of niet verantwoord. De onderzoeksmethode is De onderzoeksmethode is goed De onderzoeksmethode is uitstekend 
  

  enigszins verantwoord. verantwoord. verantwoord. 

Originaliteit/eigen werk (10%) Er is een grote mate van ‘knip-en- Er is een weinig originele Er is een originele vraagstelling Er is een originele vraagstelling en 
 plakwerk’ vraagstelling en/of aanpak en er is en/of aanpak en er is duidelijk een aanpak en er is een zeer grote mate van 
  een redelijke mate van ‘eigen grote mate van 'eigen werk 'eigen werk' 
  werk’, her en der herkauwen   

Presentatie 25%     

Taalgebruik schriftelijk Taalgebruik is niet erg helder, er is Taalgebruik is tamelijk helder, Taalgebruik is helder, vertoont Taalgebruik is helder en fraai, vertoont 
verslag (5%) sprake van redelijk wat stijl- en vertoont slechts weinig stijl- en vrijwel geen stijl- en spelfouten, vrijwel geen stijl- en spelfouten, vertoont 

 spelfouten, taalgebruik is (vanwege spelfouten, vertoont eigen stijl vertoont eigen stijl van de eigen stijl van de leerling, goede 

 knip- en plakwerk) weinig consistent. van de leerling, redelijke leerling, goede zinsbouw. zinsbouw. 
 

zinsbouw. 
  

    
    

Verzorging schriftelijk 
Een of meer onderdelen ontbreken, Alle onderdelen zijn aanwezig en Alle onderdelen zijn aanwezig en Alle onderdelen zijn aanwezig, verslag (5%) (voorblad, 
zijn slordig of niet functioneel redelijk functioneel functioneel functioneel en fraai inhoudsopgave, 

    

paginanummers, alinea-     

indeling, bladspiegel, mapje,     

lettertype)     
Presentatie profielwerkstuk 15% 
zie beoordelingsformat     

 
 


