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Handleiding formulier
-

-

alleen het voorblad behoeft te worden ingevuld,
laat vooraf de tekstboxen invullen met de betreffende naam, studentnummer, titel, groep,
vul voor ieder beoordelingsaspect het belangrijkste sterke punt en zwakke punt in (mogen
ook meer zijn); het formulier dient als verantwoording van het eindcijfer zowel als feed-back
naar de student,
gebruik het commentaar om een eindcijfer te formuleren,
laat het formulier tekenen door alle commissieleden,
maak een kopie voor de student en het archief van de onderzoeksgroep, en
lever het origineel in bij BOZ-ST/CHE.

Doelstellingen
Een gedetailleerde lijst van leerdoelen is gedefinieerd in de OER. Aandacht wordt gevraagd voor: de
formulering van het onderzoeksprobleem, de informatieverwerving, het onderzoeksplan (methode
en selectie van experimenten), het vereiste en verkregen niveau van detail, nauwkeurigheid en
betrouwbaarheid van de resultaten.

Beoordelingsaspecten
Literatuurstudie



Informatieverwerving t.a.v. het specifieke onderwerp
Structurering, analyse en verwerking van de informatie

Leerdoelen
De student kan zelfstandig op een systematische
wijze (bv zoekboom) de benodigde informatie
verwerven

Onderzoeksproces








Probleemformulering geplaatst in de context
Onderzoeksplan (methodologie, experimentele opzet en
planning)
Resultaten (gewenst detail en abstractie niveau,
nauwkeurigheid)
Analyse van de resultaten en discussie
Conclusie en aanbevelingen
Bruikbaarheid van de resultaten (b.v. relevant voor
publicatie)
Aandacht voor de context

Onderzoekskwaliteiten






Vaardigheden:
theoretisch, experimenteel, organisatorisch
Wetenschappelijke benadering:
systematische werkwijze, logisch redeneren, modelgebruik
Wetenschappelijke attitude:
creatief, nieuwsgierig, gemotiveerd, constructief,
(zelf-)kritisch
Samenwerking:
interactie met begeleiders en collega’s
Projectaanpak:
planning en time management

Rapportontwerp en lay-out








Geschikt abstract
Geschikte structuur en samenhang
Geschikte vormgeving
Verzorgd taalgebruik
Kwaliteit en gebruik van figuren en tabellen
Gebruik van referenties en citaties
Geschikte lengte

De opdracht dient om de student “te leren
onderzoeken”. Dit gebeurt onder begeleiding
aan de hand van een geschikte systematische
methodologie die wordt toegepast op een niet
al te ingewikkeld probleem. Het onderzoeksplan
wordt opgesteld in samenwerking met de
begeleider.
De student gebruikt modellen voor onderzoek
en kan een beredeneerd oordeel vormen, ook bij
incomplete data en is zich bewust van het
niveau van abstractie.
De wetenschappelijke benadering en attitude
zijn op bachelorniveau.
De student dient zelfstandig (op eigen initiatief)
zijn werkzaamheden te plannen en te
organiseren.
De student is zich bewust van de
(maatschappelijke) context.

Het rapport omvat tevens:
- literatuurstudie,
- onderzoeksplan,
- abstract en
- evaluatie van het gevolgde onderzoeksproces.
Doelgroep: medestudenten en onderzoekers
Het rapport mag maximaal 25 pagina’s
omvatten exclusief bijlagen.

Presentatie en discussie





Duidelijke probleemstelling, methode, resultaten, discussie
en conclusies
Presentatiestijl en gebruik van audiovisuele ondersteuning
Relatie tot publiek
Discussie met publiek en respons op de vragen
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De presentatie moet afgestemd zijn op de
medestudenten.
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