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Bijeenkomst 1 

Criteria voor een goed beschreven praktijkprobleem

 

De beschrijving van het praktijkprobleem: 

 

- geeft de achtergrond (context) weer.  

Het je het kader waarin het probleem zich voordoet duidelijk aangegeven? 

 

- geeft een juiste analyse van het probleem. 

Heb je lang genoeg doorgevraagd om tot de kern van de kwestie te komen? Is de kwestie op de 

juiste wijze omschreven? (‘Juist’ in de zin dat het aannemelijk overkomt dat een en ander zo in 

elkaar zou steken.) 

 

- geeft duidelijk aan wat het te onderzoeken probleem betekent voor de praktijk. 

Heb je daadwerkelijk aangegeven voor het een probleem is en waarom? Je stelt bijvoorbeeld dat 

veel leerlingen niet gemotiveerd zijn. Daarmee lijkt een probleem te zijn geformuleerd. Dit is 

echter niet meer dan een constatering. Een probleembeschrijving wordt het pas voor de praktijk 

als je aangeeft dat daardoor de leerlingen nadeel ondervinden. 

 

- beperkt het onderzoek, wat blijkt uit een duidelijke focus (gerichtheid). 

Het is de kunst om het onderzoek zo veel mogelijk toe te spitsen. Dat maakt het onderzoek veel 

overzichtelijker. Anders gezegd: blijkt uit de beschrijving van het praktijkprobleem waar je je toe 

wilt beperken? Valt er uit de beschrijving ook op te maken waarmee je je niet bezig wilt houden? 

 

- is samenhangend geschreven. 

Heb je zaken samenhangend met elkaar in verband gebracht zodat duidelijk is wat er aan de 

hand is? Of is het een opsomming van losse gegevens? (Neem je lezer bij de hand en spring niet 

van de hak op de tak.) 

 

- is expliciet genoeg. 

Zijn alle zaken toegelicht? Of staan er bijvoorbeeld dingen als ‘bij ons’ zonder dat wordt toegelicht 

wie ‘ons’ zijn? 

 

 - geeft blijk van het raadplegen van bronnen. 

Heb je informatie verzameld in de praktijk? 

 

(Bron: Van Keken, H. (2015). Voor het onderzoek. Amsterdam: Boom Lemma) 


