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ONDERZOEKSVRAAG
Op welke manier heeft de samenstelling van het

De kaartenset bestaat uit twee verschillende soorten kaarten, welke
beide beschrijfbaar zijn met de meegeleverde pen.

publiek invloed op het gebruik van interactieve
schermen? Binnen het onderzoek naar interactieve
schermen kan onderscheid gemaakt worden

GEBRUIK
De kaartenset kan op verschillende manieren worden gebruikt door zowel
docenten als studenten.

tussen verschillende onafhankelijke en afhankelijke
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BOUWKAARTEN
De staande bouwkaarten zijn bedoeld om je eigen onderzoeksopzet in
steekwoorden op te schrijven. Per fase zijn er vijf lege kaarten, zodat je
genoeg informatie op de kaarten kwijt kan.

variabelen. Geslacht (man, vrouw), leeftijdsgroep
(kind, jongere, volwassene, oudere) en groepsomvang
(individu, groepen) zijn onafhankelijke variabelen en
soort scherm (wel of geen interactiemogelijkheid)
is een afhankelijke variabele. Het soort scherm
is afhankelijk van de soort voorbijgangers; het
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geslacht verandert namelijk niet aan de hand van
het soort scherm.
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75 kaarten (25 bouwkaarten,
44 discussiekaarten, 6 reservekaarten)
handleiding, fineliner

ALGEMEEN
Voor je ligt de kaartenset ‘Onderzoek in Onderwijs’. Deze kaartenset biedt
studenten van alle leerjaren van de opleiding Kunst & Techniek houvast
wanneer zij onderzoek doen. Hierbij richt de kaartenset zich enkel op de
onderzoeksopzet in de onderstaande vijf verschillende fasen, waarbij
elke fase te herkennen is aan een specifieke kleur. Deze vijf fasen samen
vormen een complete onderzoeksopzet zoals deze wordt verlangd in het
HBO-onderwijs.
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Op de achterzijde van de bouwkaarten staan vijf uitgewerkte casussen
die kenmerkend zijn voor onderzoek binnen Kunst & Techniek. De casussen
geven per fase een praktisch beeld van hoe een onderzoek in de praktijk
wordt opgezet. Een introductie van de vijf casussen is te vinden op de
achterzijde van deze handleiding.
Daarnaast verwijst de achterzijde van elke bouwkaart naar een specifieke
discussiekaart voor meer informatie uit de theorie.
DISCUSSIEKAARTEN
Op de liggende discussiekaarten staan op de voorzijde kritische vragen
om per fase goed na te denken over de keuzes die je maakt gedurende je
onderzoeksopzet. Op de achterkant van de discussiekaarten staat een
passend antwoord dat je verder op weg kan helpen.
Daarnaast zijn er zes algemene discussievragen, te herkennen aan de
zwarte kleur. De algemene discussievragen kunnen worden opgeworpen
zodra de onderzoeksopzet of een fase ervan is opgezet om deze te toetsen
aan essentiële factoren zoals een afhankelijkheid of deadline.

CASUS: Interactieve schermen
DISCUSSIEVRAAG: 3.2
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4.1 Ga je beschrijven, verkennen of toetsen
in je onderzoek? Zitten aan de manier
van onderzoeken beperkingen?

DISCUSSIEKAART

METHODE

Beschrijven: je hebt al kennis over het onderwerp, maar wilt deze uitbreiden. Je wilt
bijvoorbeeld aantallen, groottes of manieren waarop producten worden gedistribueerd
beschrijven. Je onderzoekt hierbij niet het ‘hoe’ en ‘waarom’, maar geeft enkel een
beschrijving van de informatie die je vergaart.
Verkennen: als er nog weinig informatie over het onderwerp is en je er meer over te weten
wilt komen of er nieuwe ideeën over wilt ontwikkelen. Je wilt achter het ‘hoe’ en ‘waarom’
komen en situaties uitleggen.
Toetsen: toetsend onderzoek doe je als je hypothesen hebt opgesteld en een samenhang
of verschil verwacht tussen twee of meer variabelen. Je toetst of je hypothesen kloppen.

STUDENTEN
Indien je net begint met het opzetten van een onderzoek, kan je de
kritische vragen als leidraad nemen voor je onderzoek en één voor
één de vragen beantwoorden op de lege beschrijfbare kaarten. Na het
beantwoorden van alle vragen in elke fase heb je in steekwoorden een
volledige onderzoeksopzet.
1. INTRODUCTIE

DISCUSSIEKAART

INTRODUC TIE

1.1 Wat is de achtergrond van het bedrijf,
de opdrachtgever of het product waar
je
USSIEKAART
je mee bezig gaatDISC
houden? IE
INTRODUCT

1.2 Wat is de

aanleiding van

je onderzoek?
AANLEIDING

DOEL

PROBLEEM

VRAAG

Indien je al een globaal idee hebt of juist al een verder uitgewerkte
onderzoeksopzet kan je dit invullen op de lege kaarten. Aan de hand van de
kritische vragen kan je nalopen of je aan alles hebt gedacht.
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