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Informatie 
Hoofd- en deelvragen opstellen 

 
 
Een scherp geformuleerde en goed afgebakende onderzoeksvraag is een 
noodzakelijke voorwaarde om het profielwerkstuk tot een goed einde te brengen. Het 
motto luidt: inperken en afbakenen. 

 
A. Hoofdvraag opstellen 
 
Hoe specifieker je het probleem kunt formuleren hoe sneller en gemakkelijker je 
doelgericht aan het werk kunt gaan.  
 

VOORBEELD 
 
Met de vraag “Hoe is het gesteld met de gezondheidszorg in Afrika?” geeft je 
ontzettend veel ruimte, zodat je niet weet waar je moet beginnen.  
Veel specifieker kun je bijvoorbeeld de vraag stellen: “Wat is het effect van het 
Aidspreventieprogramma in en rond Johannesburg op de toename van 
AIDSpatiënten in de afgelopen drie jaar?”. Met de laatste vraag heb je gelijk al 
veel aanknopingspunten om de juiste deelvragen te kunnen stellen. 

  
Je onderwerp is dus niet breed en vaag maar heel goed afgebakend en zeer specifiek 
en bovendien heb je er persoonlijk interesse in. In de inleiding van het PWS kun je 
verantwoorden of toelichten waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt bij het 
afbakenen van je onderwerp. 
 
Er zijn verschillende soorten onderzoeksvragen: 
- beschrijvende of beeldvormende: op basis van onderzoek beschrijf je een situatie 

of een persoon (LET OP: slechts toegestaan indien er verbanden boven tafel 
komen die niet voor de hand liggend of eerder onderzocht zijn). Bij dit soort 
onderzoeksvragen moet je van tevoren goed weten of er voldoende goede, 
vernieuwende informatie beschikbaar is. 

- vergelijkende: je probeert overeenkomsten en/of verschillen boven tafel te krijgen. 
Met deze vergelijking moet een duidelijk doel gediend zijn. 

- verklarende: je zoekt antwoord op de vraag: 'Hoe komt het dat ...'. 
- voorspellende: je onderzoekt hoe iets in de toekomst zal zijn. 
- probleemoplossende of regelgevende: je probeert op basis van onderzoek een 

probleem op te lossen, althans hier een bijdrage aan te leveren. 
 

VOORBEELD 
 
Beschrijvend / beeldvormend: “Hoe kan het AIDSpreventieprogramma rond 
Johannesburg verbeterd worden op basis van de informatie uit het pas 
verschenen rapport van het AIDSfonds?” 
Vergelijkend: “Wat is het verschil in effectiviteit tussen de 
AIDSpreventieprogramma’s in Johannesburg en in Moskou?” 
Verklarend: “Hoe is het te verklaren dat de effectiviteit van het 
AIDSpreventieprogramma in Moskou twee keer zo hoog is als dat in 
Johannesburg?” 
Voorspellend: “In hoeverre is het op basis van de resultaten van het 
AIDSpreventieprogramma in Moskou en in Johannesburg te verwachten dat het 
invoeren van een dergelijk programma in Rio de Janeiro een soortgelijk effect 
teweeg zal brengen?” 
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Probleemoplossend / regelgevend: “Wat zijn, naast het bestaande 
AIDSpreventieprogramma, mogelijke bijdragen tot oplossing van de 
AIDSproblematiek in Johannesburg?”  

 
B. Deelvragen opstellen 
 
Vaak is een onderzoeksvraag opgedeeld in een aantal deelvragen, waarmee je het 
onderzoek verdeelt in kleinere stappen. De zin van het stellen van deelvragen en het 
beantwoorden hiervan is dat je voor jezelf een duidelijke lijn aan kunt geven hoe je het 
onderzoek gaat uitvoeren en wat je aan informatie moet verzamelen om uiteindelijk de 
hoofdvraag te kunnen beantwoorden. Je maakt het daardoor voor jezelf makkelijk om 
de structuur in het PWS aan te brengen en doelgericht te werk te kunnen gaan. Zo 
kunnen de afzonderlijke deelvragen en de beantwoording hiervan de hoofdstukken zijn 
in je PWS. Kortom, je krijgt daarmee beter zicht op de haalbaarheid en je vergroot de 
kans dat je alle kanten van de onderzoeksvraag belicht. Uiteindelijk vergroot het ook 
het gemak waarmee de lezer jouw PWS kan volgen en begrijpen. 

 
VOORBEELD  
 
Deelvraag 1. Wat was het kernprobleem met AIDS in en rond Johannesburg 
waardoor een AIDS preventieprogramma noodzakelijk was? 
Deelvraag 2. Wat is de kern van het AIDS preventieprogramma 
Deelvraag 3. etc. 

 
Met de onderzoeksvraag en deelvragen maak je duidelijk wat je wel en vooral ook wat 
je niet aan de orde stelt. Wanneer je goed hebt nagedacht over de onderzoeksvraag, 
word je minder snel verleid zijpaden te gaan bewandelen. Daarnaast kun je uit 
beschikbare informatie het bruikbare beter selecteren. Bovendien kun je met een 
duidelijke onderzoeksvraag beter conclusies formuleren. 
 
In een onderzoeksvraag en de deelvragen wordt gevraagd naar het wie, wat, waar, 
welke, wanneer, hoe en waarom. 
 
Hieronder volgt een aantal vragen die je kunt stellen: 
 
Wat is de gangbare definitie? 
Welke kenmerken heeft het? 
Waaruit bestaat het? 
Welke soorten of onderdelen zijn er 
te onderscheiden? 
Waartoe behoort het? 
Waar is het een onderdeel van? 
Hoe gebeurt het? 
Welke voorwaarden of 
omstandigheden maken het 
mogelijk? 
Welke maatregelen vereist het? 
Welke gevolgen heeft het? 
Welke methode wordt ervoor 
gebruikt? 
Welk doel dient het? 

Waarop lijkt het? 
Waaraan is het tegengesteld? 
Wanneer is het begonnen of 
geëindigd? 
Waar komt het vandaan? 
Waar gaat het naartoe? 
Hoe ontstaat het of hoe is het 
ontstaan? 
Welke waarde heeft het? 
Wat zijn de voordelen? 
Wat zijn de nadelen? 
Welke argumenten voor of tegen zijn 
aan te voeren? 
Hoe ontwikkelt het zich? 
Wie of wat doet het? 
Wie of wat is erbij betrokken? 
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C. Hypothese opstellen 
 

Bij een onderzoeksvraag hoort een hypothese. De hypothese geeft aan welke 
resultaten je verwacht en waarom (een verklaring) je dat resultaat verwacht. Het 
onderzoek dat je gaat uitvoeren is dan helemaal gericht op het toetsen van de 
hypothese: is het waar wat ik verwachtte en klopt de verklaring die ik heb bedacht? 
Je kunt je onderzoek juist ook richten op het weerleggen van je hypothese. Je 
probeert dan juist te laten zien dat niemand kan zeggen dat je hypothese niet waar 
zou zijn. 
 

VOORBEELD 
 
In het geval van het onderzoek naar het AIDS preventieprogramma zou je 
hypothese kunnen zijn: “Gezien de gedegen voorbereiding, het ruime budget en 
de personele inzet is te verwachten dat het AIDS preventieprogramma de 
afgelopen drie jaar rond Johannesburg een positief effect gehad heeft op het 
aantal nieuwe gevallen van de ziekte en dat de kennis die de mensen hebben 
van de ziekte is toegenomen waardoor vooroordelen zijn verminderd.” 

 
Al lezende of tijdens het maken van een ontwerp of het opstellen van een 
proefopstelling kun je tot de ontdekking komen dat je de onderzoeksvraag moet 
aanpassen. Dat moet je dan zeker doen! Doe dat wel altijd in overleg met je begeleider. 
 
 


