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AOS docentonderzoek
Rapporteren en presenteren
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Aanpassingen programma

Presentatiemiddag vervalt in juni; najaar?

Afronding verslagen:

- Zo mogelijk compleet verslag

- Als dat niet kan: verslag met inleiding/achtergrond, theoretisch deel, 
en methodenhoofdstuk

- Deze verslagen worden beoordeeld; bij voldoende certificaat;

- Deadline van 14 juni wordt niet strikt gehanteerd; verslag uiterlijk
inleveren voor zomervakantie

- AOS kan niet faciliteren voor afronding komend jaar

- Overleg over afronding met coördinator onderzoek, schoolleiding.
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Rapporteren en presenteren

Verspreiding van resultaten
Nodig om doel te bereiken: verbetering van praktijk
Implementatie hangt af van:
- noodzaak
- duidelijke, concrete resultaten
- complexiteit (impact: wie, mate van verandering) 
- kwaliteit en bruikbaarheid onderzoek.
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Beoordeling van de opbrengst
Onderzoeksverslag wordt beoordeeld op:
• Bijdrage aan oplossing praktijkprobleem (relevantie; 

uitkomstvaliditeit)
• Belanghebbenden erbij betrekken (herkenbaarheid; 

democratische validiteit)
• Uitvoering van het onderzoek: consistent, controleerbaar 

(transparant) en betrouwbaar (geloofwaardigheid; 
procesvaliditeit).

Andere opbrengsten: 
• Aanpassing van kennis, houding en handelen: van docent en 

school (spin-off; katalytische validiteit)
• Kennisdeling: communicatie met anderen (dialogische 

validiteit)
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Rapporteren: verslag, artikel
Voorblad, voorwoord, inhoudsopgave
Samenvatting
Inleiding: aanleiding, context
Probleemstelling: praktijkprobleem, doel, 

onderzoeksvraag, literatuurstudie
Aanpak: methode van dataverzameling (w-vragen) en 

analyse
Resultaten
Conclusies en discussie (voortuitblik en evaluatie): 

antwoorden, aanbevelingen, discussiepunten,  suggesties 
vervolgonderzoek, tekortkomingen onderzoek

Literatuurlijst
Bijlagen: vragenlijst, kijkkader, interviewverslagen…
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Methode / Onderzoeksaanpak

Je beschrijft hoe je tot een antwoord op de onderzoeksvragen bent 
gekomen.
• Respondenten

ü Wie heb je bevraagd / geïnterviewd / geobserveerd / etc.?
• Onderzoeksinstrument

ü Waarmee heb je de respondenten bevraagd / geïnterviewd / 
geobserveerd / etc.?

ü Hoe is het instrument opgebouwd? Verantwoording van de keuzes.
• Procedure

ü Op welke manier ben je te werk gegaan (hoe zijn respondenten 
benaderd, hoe is interview afgenomen, wanneer, afspraken met 
respondent, etc.)

• Analyse van de gegevens
ü Hoe heb je de gegevens geanalyseerd?
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Resultaten vs. Conclusie/Discussie

Resultaten:
• alleen de beschrijving van ‘ruwe’ data
• geen interpretatie

Conclusie/discussie
• antwoord op de hoofdvraag 
• overkoepelend; combineren van data; vergelijking met 

literatuur; verklarend
• geen nieuwe informatie in de conclusie/discussie
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Discussie: vooruitkijken en terugblikken
Vooruitkijken: 
• nieuwe vragen, vervolgonderzoek, aanbevelingen, eigen 

mening en discussiepunten

Terugblikken: 
• evaluatie van proces (hoe is het verlopen, beperkingen 

van het onderzoek) 
• evaluatie van product (beoordeling van opbrengst).
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Bronverwijzing / referenties

• Bronvermelding: geeft aan wat overgenomen is uit werk 
van ander.

• Twee manieren: 
1. parafraseren (in eigen woorden) 
2. citeren (letterlijk)

• Verwijzing in tekst: naam auteur + jaartal (+ pagina: bij 
citaat)

• Literatuurlijst: alle geraadpleegde bronnen, alfabetisch
(richtlijnen APA)

• Zie handboek paragraaf 9.3.2 / Bijlage A 
• Zie Handleiding vanuit de universiteit.
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Tabellen & Figuren (bijv. grafieken)

• Geef elke tabel en figuur een uniek nummer.

• Geef elke tabel en figuur een titel.

• Geef aan om hoeveel respondenten het gaat (N = …)

• Geef aan wat de getallen aanduiden (frequenties, percentages)

• Verwijs in de tekst altijd naar de tabel/figuur met het nummer.

Uit tabel 1 blijkt dat ….

In figuur 1 is te zien dat …

• Titels van tabellen staan boven de tabel.

• Titels van figuren staan onder het figuur.
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Presenteren

• Afstemming op doelgroep
• Focus op belangrijkste zaken
• Betrokkenheid stimuleren: aansluiten bij interesses, 

actief betrekken (workshop)
• Presentatievormen: posters, workshop, discussie, 

verdediging, studiemiddag, website, demonstratie, flyers 
…..
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http://itswww.uvt.nl/lis/es/apa/apa-handleiding.pdf
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Presentatie AOS

• Tijd: 15 minuten praatje, 5 minuten vragen
• Publiek: collega’s, directie, studenten …
• Wat wil je overbrengen: kernboodschap.

Alles vertellen kan niet: keuzes maken
• Focus: de opzet van een onderzoek; van 

praktijkprobleem tot onderzoek; de resultaten; het proces 
van onderzoek doen; rol docent-onderzoeker

• Powerpoint, Prezi ……
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Vragen

• Algemene vragen, die voor anderen ook relevant zijn
• Specifieke vragen
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