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1-3 Beoordeling inhoud [ ( 1+2+3) / 3 ] (50%)

Beoordeling (1-100):

1. Probleemstelling en theoretisch kader

Beoordeling (1-100):

Criteria
- Het begrippenkader, de theorieën, modellen en werkwijzen uit de basisdisciplines en toepassings-gebieden,
voor zover van toepassing bij dit onderzoek, zijn adequaat toegepast en weergegeven.
- Er is bij dit onderzoek passende literatuur verzameld en beschreven (handboeken en enkele artikelen uit
vaktijdschriften).
- Er is een relatie gelegd tussen de probleemstelling en de literatuur.
- Probleemstelling/vraagstelling en hypothese(n) zijn helder geformuleerd en meetbaar.
- Indien externe ontwerpopdracht: behoeften, wensen, eisen van de opdrachtgever zijn vertaald in
een concrete probleemstelling, dit komt tot uitdrukking in de beschrijving en verantwoording.

2. Onderzoeksopzet en analyse

Beoordeling (1-100):

Criteria
- De gebruikte (eenvoudige) onderzoeksmethoden en -technieken voor dataverzameling o.b.v. de
probleemstelling zijn duidelijk beschreven en toegelicht.
- De wijze waarop de data zijn verworven en de samenstelling van de dataset is inzichtelijk beschreven.
- De verwerking van de data gebeurde op een inzichtelijke, transparante wijze.
- Er is correcte (basale) data-analyse uitgevoerd, logisch voortvloeiend uit de probleemstelling en resultaten.
- Indien externe ontwerpopdracht: er is sprake van een adequate toepassing van de ontwerpaanpak. De
interventie is op passende wijze toegepast.

3. Conclusie, reflectie, discussie

Beoordeling (1-100):

Criteria:
- In de conclusie wordt de oorspronkelijke probleemstelling/vraagstelling beantwoord.
- Er is een helder verwoorde onderzoeksconclusie die op logische wijze voortvloeit uit de probleemstelling en
bevindingen uit eigen onderzoek en gebruikte literatuur. Bij interpretatie en oordeel (in de discussie) is
aandacht besteed aan relevante sociaal-maatschappelijke en/of wetenschappelijke en (indien geldend)
ethische aspecten.
- Er wordt gereflecteerd op de onderzoeksmethoden en -resultaten (zoals validiteit en betrouwbaarheid van
de meetinstrumenten).
- De student geeft aan hoe het onderzoek bijdraagt of kan bijdragen aan de ontwikkeling van kennis en
ideeën, waarbij het ook om onderdelen van het onderzoek kan gaan en om een valide replica met uitbreiding
van bestaand onderzoek.
- In de discussie wordt een voorstel gedaan voor vervolgonderzoek.
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4. Beoordeling schriftelijke rapportage (20%)

Beoordeling (1-100):
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x2
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0.0

Criteria:
-

Logische, consistente opbouw en structuur.
Correct taalgebruik.
Goede leesbaarheid, academische stijl.
Correcte vormgeving van dataweergave in tabellen , figuren e.d. en correcte verwijzingen naar
literatuurbronnen e.a. informatiebronnen e.d. (o.b.v. conventies, APA-normen).
- Indien ontwerpopdracht: doelgroepgerichte verantwoording van ontwerpproces en resultaten richting
opdrachtgever e.a. betrokkenen; oplossing in de vorm van advies.

5. Beoordeling proces en functioneren (20%)

Beoordeling (1-100):

Criteria:
- Een goede mate van zelfstandigheid; op de vwracting afgestemde behoefte aan hulp en begeleiding.
- Inzet en initiatief.
- Vermogen tot reflectie en omgaan met feedback (leervermogen).
- Het kunnen omgaan met tegenslag of een motivatiedip; het kunnen vinden van oplossingen bij
problemen.
- Een doelgerichte werkwijze en het navolgen van (gegeven) planning.
- Afronding binnen geplande tijd.
- Goed contact, afstemming en communicatie en plezierige en vruchtbare samenwerking met
betrokkenen, zoals de interne begeleider(s) en, indien geldend, externe opdrachtgever e.a.
externe betrokkenen.
- Indien ethische normen een rol spelen bij het onderzoek of het handelen in het kader van de opdracht
(beroepsethiek), dan geeft de student er blijk van deze te kennen en adequaat te kunnen toepassen.
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