10/10/2022

Wat is een theoretisch kader?
(Verdiepende probleemanalyse)

AOS docentonderzoek
‘Een theoretisch kader is een overzicht van

Theoretisch kader &
bibliotheekinstructie

bestaande kennis en inzichten over het
praktijkprobleem dat centraal staat in jouw
onderzoek’
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Hoe ontwikkel je een theoretisch kader?
1.

Breng belangrijkste thema’s en deelaspecten van jouw
praktijkprobleem in kaart.

2.

Ga per thema, deelaspect of relatie op zoek naar
betrouwbare bronnen.

3.

Neem betrouwbare informatie over die relevant is voor
jouw onderzoek (en vermeld de bron!).

4.

Integreer de nieuwe inzichten en kennis in een
theoretische beschrijving van jouw onderzoeksthema.

www.docentonderzoekbrabant.nl Bron: Baarda, B. (2014). Dit is onderzoek!
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Soorten tekstbronnen

Waar vind je geschikte tekstbronnen?

• Interne bronnen / Schoolgebonden beleidsdocumenten

• Database/bibliotheek Tilburg University

• Documenten voor communicatie met directe omgeving
(bijv schoolgids, website)

• Google Scholar

• Les- en leerlingmateriaal

• Studiecentra/databases van hogescholen, universiteiten
of schooladviesorganisaties

• Kranten en tijdschriften

• Websites van gerenommeerde instanties

• Websites en internetcommunities
• Vakliteratuur en onderzoeksrapporten

Zie website docentonderzoek:

• Regionale, landelijke of internationale
beleidsdocumenten

verwijzingen naar databases.
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Wetenschappelijke informatie op internet

Praktische zaken

• Publieke web versus het ‘Deep Web’

•

Account Tilburg University

• merendeel wetenschappelijke artikelen waren niet vrij
toegankelijk

•

VPN-verbinding

• open access groeit: van 36% in 2010 naar 71% in 2020
(Nederland als koploper).

https://servicedesk.uvt.nl/tas/public/ssp/content/detail/kno
wledgeitem?unid=a7625473-d791-4a40-87234bf8b6e010b3

•

https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/it/vpn/

https://www.rathenau.nl/nl/wetenschap-cijfers/output/publicaties/wetenschappelijke-publicaties-open-access

•

• Toegang tot full-text artikelen via de TiUfinder

Of EZproxy

https://www.tilburguniversity.edu/nl/campus/universiteitsbib
liotheek/informatie-zoeken/ezproxy

Informatie zoeken:
https://www.tilburguniversity.edu/nl/campus/universiteitsbib
liotheek/informatie-zoeken
www.docentonderzoekbrabant.nl
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Google Scholar

Catalogus Tilburg University

•
•
•
•

• Catalogus WorldCat Discovery
• betere zoekmogelijkheden dan in Google Scholar
• kwaliteit gegarandeerd
• direct beschikbaar
• toegang tot publicaties uit collecties van bibliotheken
wereldwijd.
• Gebruik buiten de campus een VPN-verbinding
• Zoek in specialistische/vakspecifieke databases

Eenvoudig zoeken zoals in Google
Filter op wetenschappelijke publicaties
Minder ‘overload’ dan bij Google
Resultaten verfijnen met optie ‘geavanceerd zoeken’

www.docentonderzoekbrabant.nl
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Slim zoeken (1/2)

Slim zoeken (2/2)

• Gebruik bij het zoeken:
• specifieke zoektermen
• meerdere zoektermen (>2)
• Ook Engelstalige zoekteremen
• Bekijk trefwoorden(lijst) uit relevante publicatie

• Gebruik Boleaanse operatoren

Let op:
• Spellingsvarianten
• Synoniemen
• Gebruik tekens om letters te vervangen

“…..”

De precieze formulering tussen de aanhalingtekens moet in het
resultaat voorkomen.

AND

Het woord (expressie) links en rechts van de operator moeten beide
in het resultaat voorkomen.

OR

Ten minste een van beide woorden die links en rechts van de
operator staan, moeten in het zoekresultaat voorkomen.

NOT

Pagina’s waar de woorden (expressies) rechts van deze operator in
voorkomen, worden uitgesloten van de resultaten.

• # voor exact 1 letter: wom#n
• ? voor 1 of meer letters: behavi?r
• * voor 0, 1 of meer letters: invest*
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Beoordelen van informatie

Beoordelen van informatie

Hoe filter je de resultatenpagina?

• Autoriteit (Wie is verantwoordelijk voor de publicatie?
Wie is de auteur?)
• Actualiteit (Is de publicatie actueel? Wanneer is de
website online gegaan?)
• Objectiviteit (Wat is het doel van de publicatie? Is het
geen reclame?)
• Nauwkeurigheid (Is de publicatie compleet?)
• Overige belangen (bijvoorbeeld commerciële belangen)
• Eindigt een webadres op:

•
•
•
•
•
•

Auteur
Tijdschrift
Jaartal
Uitgever
‘Geciteerd door’
Verwante artikelen

• .edu staat voor onderwijsinstelling (meestal Amerikaans)
• .org is een non-profit organisatie

www.docentonderzoekbrabant.nl
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Layout

Kenmerken wetenschappelijk artikel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auteur werkt bij een universiteit of onderzoeksinstituut
Gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift
‘Peer reviewed’
Gebruik van vakterminologie
Bevat vaak grafieken, tabellen of illustraties die de
verzamelde gegevens weergeven
Opbouw onderzoeksartikel: samenvatting, inleiding,
methode, resultaten, discussie, referenties
Gedetailleerde beschrijving onderzoeksmethode
Bronvermelding
Sobere, serieuze layout
www.docentonderzoekbrabant.nl
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Werken aan je theoretisch kader

• Ga op zoek (in Google Scholar en Wordcat Discovery) naar
relevante informatie voor jouw onderzoek
• Probeer verschillende zoektermen
• Maak gebruik van de zoektips
• Documenteer!
• Wil je meer weten/oefenen: InfoSkills tutorials zijn
beschikbaar op: https://libguides.uvt.nl/humanities
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