
BIJLAGE Onderzoek doen  

De inleiding 

In de inleiding introduceer je je onderwerp. Je legt uit waar je profielwerkstuk over gaat en 
je vertelt wat er al bekend is over het onderwerp dat jij gaat behandelen. Dit wordt het 
theoretisch kader genoemd. Hieronder vind je een voorbeeld van een inleiding uit een 
eerder gemaakt profielwerkstuk. 

  

Geschiedschrijving is een belangrijke wetenschap al sinds de Oudheid. Het vertelt ons namelijk wat er in 
het verleden is gebeurd. Hierdoor nemen we kennis van de belangrijke personen en gebeurtenissen uit 
het verleden. Van al deze verhalen kunnen we leren. We kunnen leren hoe we het in het heden of in de 
toekomst beter kunnen doen of hoe we een bepaalde zaak moeten oplossen. Kortom, het verleden biedt 
ons handvaten voor het heden en de toekomst. 

Er is echter een grote discussie onder wetenschappers. Deze discussie loopt al heel lang en we kunnen 
eigenlijk wel stellen dat deze al sinds de Oudheid gaande is, gezien de opmerking die Cicero erover 
maakt. In deze discussie is de hoofdvraag: Wie is er nu eigenlijk begonnen met de wetenschappelijke 
geschiedschrijving? Cicero heeft hier een uitspraak over gedaan in zijn werk ‘De Legibus’. Hij noemt hier 
Herodotus, een Griekse geschiedschrijver uit de vijfde eeuw voor Christus, die heeft geschreven over de 
oorzaken van Perzische Oorlogen tussen Griekenland en het Perzische Rijk en de oorlogen zelf, de vader 
van de geschiedschrijving. Hierbij moeten we wel beseffen dat het eigenlijk een beetje spottend is. Hij 
zegt dat een geschiedschrijving de waarheid moet bevatten, maar dat het werk van Herodotus veel 
fabels bevat. In de Oudheid was er dus al discussie over of Herodotus nu echt aan wetenschappelijke 
geschiedschrijving had gedaan of niet. 

Wie is de ware vader van de geschiedschrijving, de pater historiae, dan wel? Veel wetenschappers, zoals 
M.A. Schwartz, komen dan uit bij Thucydides. Schwartz heeft het volgende geschreven: ‘Herodotus, die 
een kwart eeuw vroeger leefde, moge met enig recht de vader van de historie genoemd worden, van de 
kritische, wetenschappelijke, moderne methode van geschiedschrijving is Thucydides de grote en 
onbetwistbare pionier.’ Schwartz en andere wetenschappers vinden dat Thucydides, een Griekse 
geschiedschrijver uit de vijfde eeuw voor Christus, die heeft geschreven over de Peloponnesische Oorlog, 
het eerste geschiedwerk heeft geschreven met wetenschappelijke betekenis. Hij heeft immers een 
objectieve weergave van de feiten gegeven, waarbij hij heeft geprobeerd om de onderlinge samenhang 
te verklaren. Daarnaast is hij zeer goed omgesprongen met zijn bronnen en hij heeft altijd geprobeerd 
om de gebeurtenissen zo waarheidsgetrouw mogelijk te reconstrueren en daarna op te schrijven. De 
bovengenoemde wetenschappers vinden dan ook dat Thucydides, op het gebied van de 
geschiedschrijving, het beter heeft gedaan dan Herodotus, omdat hij waarheidsgetrouw schreef voor de 
toekomstige generaties en niet ter amusement en vol met onwaarheden. 

Toch zijn er ook wetenschappers die het opnemen voor Herodotus. Zo stelt Fik Meijer dat Herodotus de 
grote oorlog tussen de Perzen en de Grieken, die werd gezien als de beslissende confrontatie tussen Oost 
en West en tussen de vrije mensen en de tot slavernij gedoemde volkeren, wilde beschrijven. Hij kreeg, 
volgens hen, echter al snel door dat hij de achtergronden van de oorlog moest vertellen, als hij een 
eerlijk verslag wilde doen. Hij kon dus niet volstaan met een beschrijving van de gevechten. Hij moest ter 
plekke onderzoek doen om de ziel van de volkeren die de Perzen in hun kielzog naar Griekenland 
meenamen, te doorgronden. Daarom heeft hij het Perzische Rijk doorkruist en heeft hij de volkeren in 
hun eigen gebied onderzocht. Hierbij ondervond hij wel moeilijkheden, zoals zijn taalprobleem en zijn 
gebrek aan achtergrondinformatie, maar die hij heeft hij zo goed als mogelijk opgelost. Fik Meijer stelt 
dan ook dat Herodotus, behalve dat hij een zo objectief mogelijk verslag van de oorlog tussen de Perzen 
en de Grieken heeft gegeven, ook geprobeerd heeft om de volkeren te begrijpen en de volkeren in de 
context van de maatschappij heeft geplaatst waarin zij leefden. Hij geeft volgens deze wetenschappers 
een objectief beeld van de volkeren en van de oorlog, althans zo objectief mogelijk. 



Nadat je je onderwerp geïntroduceerd hebt, geef je aan welke hoofd- en deelvragen je in je 
profielwerkstuk wilt onderzoeken. 
 

Je hoofd- en deelvragen komen niet zomaar uit de lucht vallen. Ze moeten goed aansluiten 

bij het door jou geschetste theoretische kader. Hieronder zie je daarvan een voorbeeld. Dit 

voorbeeld is afkomstig uit het profielwerkstuk, waarvan hier boven het theoretisch kader 

stond. 

 

Je eindigt de inleiding met een aankondiging over de opbouw van je profielwerkstuk. Hierin 
leg je uit hoe je verslag is opgebouwd en wat je in de verschillende hoofdstukken gaat 
bespreken. 

 
Belangrijk bij het schrijven van een profielwerkstuk is dat je de belangstelling van de lezer 
weet te wekken en de lezer zover krijgt dat hij door wil lezen. Dit kun je behalve door goed, 
verzorgd Nederlands te schrijven ook voor elkaar krijgen door je inleiding een aansprekend 
begin te geven. Voorbeelden van zo’n aansprekend begin zijn: 

Begin met een of meer directe vragen. 
Voorbeeld: Heeft u iemand wel eens een vergelijking horen maken met de Vietnamoorlog? 
In de trant van: de politionele acties in Indonesië zijn voor Nederland wat Vietnam voor 
Amerika is. 

Begin met een uitspraak in de vorm van een stelling, gevolgd door een vraag.  
Voorbeeld: Als het om de Vietnamoorlog gaat, tekent zich een tweedeling in de 
‘waardering’ af: sommige mensen vinden dat Amerika gewonnen heeft, andere dat Noord-
Korea gewonnen heeft. Was er wel een winnaar van de Vietnamoorlog? 

Begin met een retorische vraag, een vraag waarop je geen antwoord verwacht. 
Voorbeeld: Wie heeft nooit gedacht: Tour of Duty had ik best zelf mee willen maken? 

Begin met een verrassende, uitdagende, shockerende of sarcastische openingszin.  
Voorbeeld: Net als in Irak had Amerika niets te zoeken in Vietnam. 

Vertel een korte anekdote. 
Voorbeeld: Mijn moeder was een echte hippie. Ze vertelt regelmatig trotse verhalen over 
de kleding die ze droeg, de concerten die ze bezocht heeft en de demonstraties waaraan 
ze heeft meegedaan. Zo heeft ze onder andere gedemonstreerd tegen de oorlog in 
Vietnam en ze kan nu nog boos worden als ze daarover vertelt. 

  

Op basis van de discussie die hierboven is beschreven, ben ik tot de volgende hoofdvraag gekomen: Wat zijn 
de kenmerken van goede geschiedschrijving en deze kenmerken in ogenschouw nemende, komt de titel pater 
historiae dan meer toe aan Herodotus of aan Thucydides en waarom? 
 
Om een goed antwoord te kunnen geven op deze hoofdvraag heb ik verschillende deelvragen geformuleerd: 
 
1) Wat zijn de kenmerken van goede geschiedschrijving? 
2) Wat zijn de kenmerken van de geschiedschrijving van Herodotus? 
3) Wat zijn de kenmerken van de geschiedschrijving van Thucydides? 
4) Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de geschiedschrijving van Herodotus en de  

geschiedschrijving van Thucydides? 



Stel het probleem meteen aan de orde. 
Voorbeeld: Het staat vast dat het bepalen van een winnaar van de Vietnamoorlog zeer 
moeilijk is. 

Noem de aanleiding tot het schrijven van je tekst. 
Voorbeeld: De Vietnamoorlog heeft altijd mijn interesse gehad, omdat mijn oma uit 
Vietnam komt. Toen ik dus een onderwerp voor mijn profielwerkstuk moest kiezen, wist ik 
het meteen. 

Het middenstuk 

In het middenstuk geef je antwoord op de verschillende deelvragen. Het ligt voor de hand om 
per hoofdstuk een deelvraag te behandelen. Een hoofdstuk is opgedeeld in paragrafen. 
Hierdoor wordt de leesbaarheid van een hoofdstuk vergroot. 
 

Hoofdvraag: waarom zijn er in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog veel meer joden 
omgekomen dan in Denemarken? 
 

Deelvragen: 
 

- Hoe werd er in Nederland voor de Tweede Wereldoorlog gedacht over joden? 
- Hoe werd er in Denemarken voor de Tweede Wereldoorlog gedacht over joden? 
- Op welke wijze werden de joden in Nederland vervolgd door de Duitse bezetter? 
- Op welke wijze werden de joden in Denemarken vervolgd door de Duitse bezetter? 
 

Indeling hoofdstukken: 
 

- Hoofdstuk 1: Antisemitisme in Nederland voor de Tweede Wereldoorlog 
- Hoofdstuk 2: Antisemitisme in Denemarken voor de Tweede Wereldoorlog 
- Hoofdstuk 3: Jodenvervolging in Nederland 
- Hoofdstuk 4: Jodenvervolging in Denemarken 

De conclusie 

In de conclusie van een literatuuronderzoek geef je een antwoord op de hoofdvraag. Dit 
doe je door eerst kort antwoord te geven op de verschillende deelvragen en daarna een 

antwoord op je hoofdvraag te formuleren. Let op! Dit is het belangrijkste deel van je 
profielwerkstuk! 
 

  



BIJLAGE Hypothesetoetsend onderzoek 

De inleiding 

In de inleiding wordt kort de aanleiding tot de keuze van de specifieke vraagstelling 
aangegeven. Presenteer het probleem direct in een van de eerste alinea’s van de inleiding. 
Het probleem (vraagstelling/onderzoeksvraag) wordt ingebed door middel van literatuur 
(bronnen). In het algemeen staan in de inleiding dan ook de meeste bronvermeldingen. In de 
inleiding worden verder de onderzoeken besproken die al gedaan zijn binnen dat onderwerp 
en die hebben geleid tot je eigen vraagstelling. 

Probeer snel tot de kern van het onderzoek te komen en schrijf geen lange stukken tekst 
over zaken die te ver van je onderzoeksvraag afliggen. Ga bijvoorbeeld geen bladzijde vullen 
met de geschiedenis van de microscoop als je je onderzoek uitvoert met behulp van een 
microscoop. Je eindigt je inleiding altijd met je hypothese. Een goede inleiding bevat dus: 

Achtergrond 
Een algemene omschrijving van het onderwerp. Waarbij je steeds specifieker toewerkt 
naar jouw onderwerp. Je kunt bijvoorbeeld een globaal overzicht geven van het 
onderzoek dat in het verleden over dit onderwerp is gedaan. Het doel is om de richting 
van jouw onderzoek duidelijk te maken. 

Uitleg van het probleem 
De bedoeling van deze stap is om aan te geven waarom er meer onderzoek zou moeten 
worden gedaan. Het is een soort rechtvaardiging van waarom jij het onderzoek hebt 
gedaan. Leg in dit deel van de introductie dus goed uit wat er nog aan kennis mist. Is er 
een bepaald deel van het onderwerp niet onderzocht? Zijn bepaalde dingen niet duidelijk 
of zijn er tegenstrijdige theorieën? Kortom, in dit gedeelte van de introductie leg je uit 
welk probleem in principe de aanleiding was voor het onderzoek. 

Jouw onderzoek 
Tenslotte introduceer je jouw onderzoek als een oplossing voor de leemte in de 
wetenschappelijke kennis. Door middel van jouw onderzoek zal dit probleem worden 
aangepakt en onderzocht. Leg globaal de hoofdlijnen van het onderzoek uit. Dit gedeelte 
van de introductie eindigt met de doelstelling van het onderzoek of met een 
onderzoeksvraag en hypothese (n). 

 
Hieronder volgt een voorbeeldinleiding van een leerling uit 5V naar aanleiding van een 
onderzoeksopdracht. 

  

Muziek heeft invloed op ons lichaam. Zo heeft het vooral invloed op je hersenen. Bij herstel van operaties 
wordt soms muziektherapie gebruikt. Deze therapie werkt stress verlagend, helpt bij de pijnafname en het 
zorgt ervoor dat het herstel na een operatie sneller gaat (Fonds voor het Hart, z.d.). Muziektherapie wordt 
ook gebruikt bij mensen met ADHD of bij mensen met bepaalde tics. Hierbij wordt vaak klassieke muziek 
gebruikt, en ondanks dat de patiënten zelf vaak niet naar klassieke muziek luisteren, worden ze er wel rustig 
van, of ze hebben minder last van tics. Dat patiënten rustig worden van klassieke muziek, heeft te maken 
met het feit dat we al ons hele leven te maken hebben met muziek, of ritmes. In de baarmoeder horen we al 
de hartslag van onze moeder. De hartslag is ongeveer zestig slagen per minuut. De ritmes die rond de zestig 

slagen per minuut hebben, werken daarom ook het meest rustgevend voor ons, en voor de hierboven 

genoemde patiënten (Mens en gezondheid, z.d.). Omdat barokmuziek meestal rond de zestig slagen per 
minuut heeft, werkt dat vaak het meest rustgevend (Mens en gezondheid, z.d.). Maar muziek is niet alleen 
maar rustgevend. Als we naar muziek luisteren, heeft dat ook een aantal lichamelijke gevolgen. Ons tempo 
van ademhalen past zich aan het ritme van de muziek aan. Ook past het tempo van de hartslag zich aan 
(Mirjam Ploeg, z.d.). 



Na de introductie op het onderwerp, volgt de uitleg van het probleem. Hierin leg je uit 
waarom er meer onderzoek naar jouw onderwerp gedaan moet worden en welke leemte in 
de bestaande kennis jij met je onderzoek hoopt op te lossen. 

Je eindigt je inleiding met een onderzoeksvraag en een bijbehorende hypothese. Hieronder 
zie je daarvan een voorbeeld. De onderzoeksvraag en hypothese zijn afkomstig uit hetzelfde 
verslag als de tekst hierboven. 

 
Methode / eisen 
Onderzoek doen vereist een heldere opzet die aan de volgende belangrijke eisen voldoet: 
een goede steekproef, slechts één factor varieert, en er is zo mogelijk een controle 
aanwezig. 

Als je een uitspraak wil doen over een factor binnen een bepaalde groep voorwerpen, 

verschijnselen, planten, dieren of mensen, kun je doorgaans niet die hele groep 

onderzoeken. Je moet dan een deel, een steekproef, nemen. Maar een steekproef moet aan 

bepaalde eisen voldoen, wil het onderzoek tot een algemene conclusie kunnen leiden. 

 
1. De omvang van de steekproef moet groot genoeg zijn: de aantallen moeten groot genoeg 

zijn of er moet voldoende herhaling zijn 

Om de invloed van toeval zoveel mogelijk uit te sluiten, moet de proef vaak herhaald 
worden, of moeten grote aantallen van het object onderzocht worden. Overleg met je 
begeleider wanneer het aantal herhalingen of het aantal onderzochte objecten groot 
genoeg is. 

Als je van deze eis moet afwijken, moet je dat in jullie verslag vermelden. Vermeld dan 
ook (in de ‘Discussie’) waarom jullie ervan afwijken. 

2. De samenstelling van de steekproef moet zodanig zijn dat hij een representatief beeld 
geeft van de groep waar jullie onderzoek aan doen 

De steekproef moet zodanig van samenstelling zijn dat hij een goed beeld geeft van de te 
onderzoeken groep. Je noemt dat dan een representatieve steekproef. 

3. Er mag slechts één factor variëren (dus: eerlijk vergelijken) 

Dat variëren betekent bij experimenteel onderzoek dat er tussen de situaties die je 
schept maar één factor anders is. Maar bij beschrijvend onderzoek betekent het dat je bij 
de keuze van wat je gaat vergelijken zorgt dat er tussen de zaken die je wilt gaan 
vergelijken maar één factor anders is. Let er daarbij vooral op dat de andere factoren 
constant blijven. Ook verschillen die onbelangrijk lijken, moeten zo mogelijk constant 
gehouden worden. Als jullie van deze eis moet afwijken, moet dat in het verslag vermeld 
worden. Vermeld dan ook (in de ‘Discussie’) waarom jullie ervan afwijken. 

  

Wij willen namelijk gaan onderzoeken welke invloed ritmes van muziek op onze hartslag 
hebben. Onze onderzoeksvraag is: Welke effecten hebben de ritmes van verschillende 
soorten muziek op de hartslagfrequentie? Wij verwachten dat de hartslagfrequentie 
omlaag gaat bij klassieke muziek. Ook verwachten wij dat de hartslag sneller gaat 
naarmate het tempo van de muziek toeneemt, zoals bij tango, rock en house. 



4. Er moet zo mogelijk een controle aanwezig zijn 

Een controle is een deel van het experiment. Hierbij zorg je dat de factor die je wil 
onderzoeken een bepaalde vaste waarde heeft óf niet aanwezig is. Een controle is dus de 
groep of de situatie waarmee je de rest van het experiment vergelijkt. Een controle wordt 
daardoor ook wel aangeduid met controle-experiment. 

Voorbeeld 
Om het effect van koffie op het reactievermogen te bepalen, moet je eerst weten hoe het 
reactievermogen zonder de invloed van koffie is. Het reactievermogen zonder de invloed 
van koffie is dan de controle. 

De conclusie: Hoe schrijf ik een discussie? 

Je discussie is een van de belangrijkste onderdelen van je profielwerkstuk/wetenschappelijk 
artikel. In je discussie leg je uit waarom je bepaalde conclusies hebt getrokken, hoe die 
aansluiten bij je hypothese(n) en wat de betrouwbaarheid van je onderzoek is. Je eindigt 
met ideeën voor vervolgonderzoek (vervolghypothesen). 

Bewijsvoering 
Verbindt jouw resultaten met de informatie uit het theoretische kader om te laten zien in 
hoeverre de conclusie algemeen geldt. Je grijpt hiervoor dus terug naar de informatie die je 
in je inleiding hebt gegeven. Je legt ook uit waarom je bepaalde conclusies hebt kunnen 
trekken uit je resultaten. 

Evaluatie van de nauwkeurigheid 
Je legt uit in hoeverre de (on)nauwkeurigheid van de metingen/observaties doorwerkt in de 
conclusie van je onderzoek. 

Evaluatie van de betrouwbaarheid 
Je legt uit in hoeverre de (on)betrouwbaarheid van de resultaten doorwerkt in de conclusie 
van je onderzoek. 

Ideeën voor vervolgonderzoek 
Je legt uit hoe de ideeën voor vervolgonderzoek bijdragen aan de uitbreiding van de 
informatie uit je inleiding. 
 


