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Een onderzoek
structureren

V
oordat je gaat googlen, op allerlei specialistische fora gaat

rondsnuffelen, een scraper gaat maken of een crawler op

het web loslaat, moet je weten wat je gaat zoeken. Een

ingewikkelde zoekopdracht lijkt op de welbekende speld in de

hooiberg. Maar voordat je gaat zoeken naar een speld, moet je

weten of je niet op zoek bent naar een naald, een draad, een naai-

machine of naar de hooiberg.
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Wat is je hoofdvraag?

Je hebt maar één ding nodig om een goede onderzoeksvraag te formuleren. En

in principe heeft iedereen het. De een heeft het in hogere mate dan een ander,

maar je kunt het ontwikkelen en er beter in worden. Het kan zijn dat je dit op

een bepaald vlak wel hebt en op andere vlakken totaal ontbeert. En sommige

mensen ontwikkelen het zo goed dat het een wezenlijk onderdeel van hun

werk is. We hebben het natuurlijk over nieuwsgierigheid.

Nieuwsgierige mensen dagen zichzelf uit om meer te weten te komen over de

wereld om hen heen. Maar het lastige van nieuwsgierigheid kan ook zijn dat je

niet precies weet wat je eigenlijk wilt weten. Daarom helpen wij jou in dit

hoofdstuk met het formuleren van een goede onderzoeksvraag.

Voordat je nog maar een letter hebt getypt, of zelfs je laptop hebt aangezet,

moet je al hebben nagedacht wat de hoofdvraag van jouw onderzoek is. Hier

bepaal je je ambities: wordt het een eenvoudige vraag (tot hoe laat is de

supermarkt open?) of ga je onderzoeksjournalistiek doen (welke landbouw-

bedrijven hebben de afgelopen jaren subsidie ontvangen voor duurzaam

beleid?).

Ook bepaal je met jouw zoekvraag welke middelen je gaat toepassen. In veel

gevallen kom je ermee weg door domweg te googlen. Maar hoe ambitieuzer

jouw vraag, hoe meer moeite je moet doen om tot een bevredigend antwoord

te komen.

Een ambitieuze zoekvraag betekent ook dat andere personen die vraag waar-

schijnlijk nog niet hebben gesteld. En nog minder personen zullen tot het ant-

woord zijn gekomen. Hoe tof is het dat je een van de eerste personen bent die

een ingewikkelde vraag kan beantwoorden? Spoiler: erg tof.

De hypothese
Om een goede onderzoeksvraag te stellen, moet je eerst een zogeheten hypo-

these opstellen. Een hypothese is de verwachte, maar nog niet bewezen uit-

komst van je onderzoek.

In de wetenschap moet je dit heel secuur formuleren, maar voor ons doel (een

goede onderzoeksvraag formuleren) snijden we een paar bochten af. Alsnog is

het van belang om hier even bij stil te staan. Wat verwacht je als uitkomst?

Vervolgens kun je in een onderzoeksvraag specifieker formuleren wat en hoe

je gaat researchen. Een goed doordachte hypothese maakt jouw onderzoeks-

Hoofdstuk 1 – Een onderzoek structureren

2



vraag gelijk een stuk scherper en je zoekopdracht eenvoudiger. Een paar voor-

beelden:

Hypothese: De supermarkt is vandaag tot 20.00 uur open.

Onderzoeksvraag: Kan ik online opzoeken wat vandaag de openingstijden van

de supermarkt zijn?

Hypothese: Ik heb hoge koorts, misselijkheid, en waarschijnlijk griep.

Onderzoeksvraag: Is er een forum waar ik mijn gezondheidsklachten kan invul-

len om te zien of ik griep heb?

Hypothese: Politici hebben nepvolgers op sociale media.

Onderzoeksvraag: Kan ik door middel van opensourcesoftware bewijzen dat

politici nepvolgers hebben op Twitter?

Zoals je ziet kun je een hypothese herformuleren naar een onderzoeksvraag,

en vervolgens aanvullen met voorkennis en de manier waarop je aan het resul-

taat denkt te komen. Er is overigens niet één perfecte onderzoeksvraag. Vaak

kun je meerdere onderzoeksvragen bedenken bij een hypothese. Laten we de

laatste hypothese eens als voorbeeld nemen.

Hypothese: Politici hebben nepvolgers op sociale media.

Onderzoeksvraag 1: Hoe kan ik door middel van opensourcesoftware bewijzen

dat politici nepvolgers hebben op Twitter?

Onderzoeksvraag 2: Op welk forum worden socialemediaprofielen van politici

geanalyseerd?

Onderzoeksvraag 3: Waar kan ik achterhalen of er regels zijn opgesteld of je als

politicus nepvolgers op sociale media mag hebben?

Onderzoeksvraag 4: Op welke plekken op het dark web kun je als politicus nep-

volgers voor sociale media kopen?

Hoe bedenk je een goede hypothese?
Allemaal interessante vragen, maar ook allemaal vragen die tot een ander ant-

woord leiden. Probeer je hypothese dus zo scherp mogelijk te formuleren. En

wat ook helpt is een vraag te bedenken die niet met ja of nee te beantwoorden

is. Een scherpe onderzoeksvraag is: Wat doet je kat in huis zodra je op je werk

zit? Een minder goede onderzoeksvraag is: Doet je kat iets in huis zodra je op je

werk zit? (spoiler voor beide onderzoeksvragen: slapen, glazen omstoten, eten,

op je nieuwe kleding braken).

En probeer (zeker als je met een ambitieus onderzoek bezig bent) je onder-

zoeksvraag zo dicht mogelijk bij je hypothese te houden. De andere vragen kun

je altijd nog als deelvragen gebruiken of als bijvangst zien.

3
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Ga bij een hypothese ook altijd van het slechtste scenario uit. Neem voorals-

nog aan dat politici nepvolgers hebben gekocht, dat het niet mag en dat het op

grote schaal gebeurt. Als je de hypothese zo scherp formuleert, dan heb je

enorm veel bewijs nodig om je onderzoek af te ronden. Maar mocht je het ant-

woord niet volledig kunnen achterhalen, dan heb je in ieder geval een grote

kans op bijvangst voor jezelf gecreëerd. Misschien vindt die handel in nep-

volgers helemaal niet op grote schaal plaats, maar vind je wel een interessant

verhaal over één persoon die zich met deze praktijken inlaat.

Een goede hypothese – en daarmee hopelijk ook een goede onderzoeksvraag –

helpt je tijdens je uitgebreide onderzoek op lastige momenten. Zodra je meer-

dere uren achter elkaar bezig bent om het antwoord op jouw vraag te vinden,

kun je nog wel eens de draad kwijtraken.

Je begint met de vraag over het aantal politici met nepvolgers. Na anderhalf

uur bekijk je YouTube-video’s over nepprofielen voor duivenmelkers. En na vier

uur ben je op reddit katten-GIF’jes aan het kijken alsof je leven ervan afhangt.

Ook leuk, maar je weet nog steeds het antwoord op je oorspronkelijke vraag

niet.

Hier volgen nog vijf tips om een goede onderzoeksvraag of hypothese te for-

muleren.

Maak gebruik van je voorkennis
Lezen, lezen, lezen. Zorg ervoor dat je goed voorbereid begint. Veel kennis zit

slechts een paar muisklikken of gesprekken bij je vandaan. Zoek wat anderen

over jouw onderwerp hebben geschreven. En als je merkt dat jouw onderwerp

maar van één kant wordt beschreven, dan ligt er nog een kans om het vanuit

een ander perspectief te onderzoeken.

Wat weet je over het onderwerp?

Schrijf gewoon eens op wat je al over het onderwerp weet. Som een rij-

tje steekwoorden op, belanghebbenden, informatiebronnen, proble-

men, alle associaties die je bij het onderwerp krijgt. Je dwingt jezelf om

je geheugen op te frissen, en wie weet ontdek je dat je veel meer weet

dan je aanvankelijk dacht.

Bedenk vooroordelen
Een nuttig uitgangspunt voor een hypothese is een vooroordeel. Zodra je

bewijst dat een vooroordeel klopt, kun je dat als ondersteunend bewijs gebrui-

Hoofdstuk 1 – Een onderzoek structureren
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ken. Maar zeker als je een tegengeluid op een vooroordeel vindt, ben je weer

een heel stuk wijzer geworden.

Is het te bewijzen?
Je hypothese moet wel te bewijzen zijn. ‘In 2049 landen drie Haribo-beren van

de planeet Proxima Centauri b in Heerenveen om mee te doen met het EK

Allround Schaatsen.’ Dit ga je niet omdraaien naar een nuttige onderzoeks-

vraag. Je moet namelijk ook kunnen bewijzen dat een hypothese onjuist kan

zijn.

Wees ambitieus
Maar wees ook ambitieus. Het is geen uitdaging om een hypothese te formule-

ren waar je het antwoord al op weet. Maak je hypothese controleerbaar, maar

ook iets waar Google Autocomplete je het antwoord niet op gaat geven.

Maak het eenduidig
Zodra je die hypothese omdraait naar een vraag, moet je erop letten dat je

slechts één vraag stelt. Een specifieke onderzoeksvraag lijkt kaal, maar niets is

lastiger dan een antwoord te vinden op een veel te breed geformuleerde

vraag. Je hebt minder kans op een nuttig antwoord en daardoor meer kans op

teleurstelling.

Je hebt een hoofdvraag… en nu?

Met een goede hypothese en scherpe hoofdvraag kun je beginnen met het

structureren van jouw onderzoek. Het belangrijkste hier is dat je vooral moet

werken met software waar jij je comfortabel bij voelt. Er is geen foute manier

om dit te doen, behalve de manier waarop je zelf het overzicht kan kwijtraken.

Gebruik iets dat snel toegankelijk voor je is. Soms ga je uitgebreid voor je

onderzoek zitten. Je legt je notitieboek netjes naast je laptop, kop thee erbij.

Alles loopt op rolletjes. Maar je krijgt ook situaties waarin je snel moet hande-

len, of je hebt in de trein een briljante ingeving die je moet opschrijven. Dan

wil je jouw vragen, antwoorden en contacten zo snel mogelijk voorhanden

hebben. We geven je een aantal suggesties om je werk te organiseren.
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Microsoft Word
Elke pc of laptop heeft wel een versie van Word geïnstalleerd. Nagenoeg ieder-

een heeft wel eens met Word gewerkt. Of het nou op het werk is, voor een

boekverslag of tijdens je afstudeerperiode.

Google Docs – drive.google.com
Een gratis en online alternatief voor Word. Erg handig om gezamenlijk in één

document te werken – dit boek is ook in Google Docs geschreven. Niet aan te

raden bij gevoelig onderzoek, omdat Google meekijkt.

Hoofdstuk 1 – Een onderzoek structureren

6

Afbeelding 1.1 Microsoft Word voor de Mac.

Afbeelding 1.2 Het gratis online pakket Google Docs.



h001_002Microsoft Excel
Bepaald onderzoek leent zich goed voor een databaseachtige omgeving. Zodra

je veel antwoorden verwacht waarbij rekenwerk is vereist, dan is Excel een

goede suggestie. Soms gebruik je dit naast een tekstverwerkingsprogramma

zoals Word of Google Docs.

h01_003Google Spreadsheets – drive.google.com
Wat Google Docs voor Word is, is Google Spreadsheets (in het Engels: Google

Sheets) voor Excel. In hoofdstuk 15 wordt nog meer uitgelegd over de verschil-

len tussen deze twee pakketten.
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Afbeelding 1.3 Als je op zoekt bent naar structuur, dan vind je dat in Excel.

Afbeelding 1.4 Google Spreadsheets, de online variant van Excel.



h01_004Evernote – evernote.com
Met de online dienst Evernote kun je notities van allerlei soorten bijhouden.

Eenvoudige notities, checklists, foto’s en screenshots: zo’n beetje alle varian-

ten kun je in een handige interface aanmaken en doorzoekbaar maken. Erg

handig als je veel diverse notities maakt.

Je researchdocument

Maak een document om je hypothese en hoofdvraag, de voortgang van je

onderzoek, al je contacten en bronnen, je gedachtegang, de antwoorden op je

vragen en eventueel je verhaallijn bij te houden. Het lijkt zo eenvoudig: je hebt

Hoofdstuk 1 – Een onderzoek structureren
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Afbeelding 1.5 In Evernote kun je zowel tekst als foto’s netjes organiseren.

Afbeelding 1.6 Voorbeeld van deel- en hoofdvragen tijdens het onderzoeks-

project Dutch Arms.



een vraag, en na wat zoekwerk heb je de antwoorden gevonden. Maar die ga

je geheid vergeten als je ze niet meteen opschrijft. En probeer die exacte url

nog maar eens terug te vinden naar die tabel op CBS Statline met de cijfers van

werkloosheid per postcodegebied in 2009. Je raadt het al: dat gaat niet lukken.

h01_018 Zodra je de keuze hebt gemaakt voor de manier waarop je jouw onderzoek

gaat registreren, begint het echte werk. Schrijf je hypothese en hoofdvraag op,

en maak je onderzoek klein en behapbaar met deelvragen.

Deelvragen
Waarschijnlijk kun je niet met één zoekopdracht je hoofdvraag beantwoorden.

Als dat wel het geval is, dan hoef je dit document ook niet op te stellen. Mocht

je wel een ingewikkelde vraag bij de kop hebben, dan heb je deelvragen nodig.

Met deelvragen maak je je hoofdvraag overzichtelijk. Neem de hoofdstuk-

indeling van dit boek als voorbeeld. Als je het hele boek leest heb je het ant-

woord op de vraag ‘hoe word ik de nieuwe zoek- en database-expert?’, en elk

hoofdstuk geeft antwoord op een klein deel van die vraag.

Bronnen en contactinformatie
Om je deelvragen te beantwoorden, moet je waarschijnlijk mensen bellen of

organisaties benaderen. En bij ingewikkelde onderzoeken ga je ook nog eens

aan elke persoon andere vragen stellen. Om het overzicht te behouden, moet

je de contactgegevens voor al die personen netjes in je document zetten.
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Afbeelding 1.7 Sla contactgegevens netjes op. Het scheelt enorm zodra je

iemand moet bellen of mailen.



h01_019 Benoem onder elke deelvraag bij welke persoon/organisatie je je antwoorden

gaat halen. Maak dit overzicht zo volledig mogelijk: namen, telefoonnummers,

mailadressen en eventueel post- en bezoekadressen. Je houdt tijdens je onder-

zoek een overzicht van wie je nog moet bellen, en na je onderzoek wie verant-

woordelijk is voor welke quote of bewering. Als na je research onduidelijkheid

heerst, heb je voor jezelf een overzicht waar het mis is gegaan en kun je die

persoon direct benaderen om het recht te zetten.

Een kleine zijsprong: onderzoekers (en voornamelijk journalisten) zijn nog al

eens slordig met namen. Jerry Vermanen wordt Jeffrey van Manen, die de dag

daarna teleurgesteld aan de telefoon hangt. Goed onderzoek, maar jammer

van die verhaspeling. Voorkom dat soort foutjes, want geloofwaardigheid komt

te voet en gaat te paard.

Openbare informatie
Tijdens je inlees- en researchfase kom je ontzettend veel openbare bronnen

tegen, zoals artikelen, databases, contactformulieren, PDF’s en alle andere

informatie die je later nog moet naslaan. Bewaar sowieso een lijst van deze

linkjes. Wees hier religieus in. Elke link die je vergeet op te slaan, is een dood-

zonde.

Je gaat namelijk altijd achteraf bedenken dat je iets nog had moeten nalezen,

maar waar stond dat artikel ook alweer? Of je hebt in CBS Statline de ultieme

datatabel gemaakt, maar nu kun je niet eens het juiste thema vinden. Of je

vermoedt dat een artikel is verwijderd, omdat je met jouw gevoelige onder-

zoek anderen tegen het zere been schopt (meer hierover in een later hoofd-

stuk, waar je leert archiveren).

Sla alle url’s die je vindt en enigszins interessant vindt, op in je document. En

sla dan niet enkel de ruwe link op. Maak een korte omschrijving van de infor-

matie op die pagina en zet erbij wat de bron is. Dat leest een stuk fijner dan

een url met minstens vier slashes.

Bijhouden van je antwoorden
Ben je goed bezig en krijg je antwoord op je deelvragen? Spreek van tevoren

een systeem af om de antwoorden vast te leggen. Zolang je dit netjes en gedis-

ciplineerd doet, heb je een overzicht van hoe ver jouw onderzoek gevorderd is.

Welke vragen heb je gehad, en waar moet je nog een avondje voor doorwer-

ken?

Hoofdstuk 1 – Een onderzoek structureren
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Verhaallijn
Met een goed gestructureerd onderzoek kun je snel toewerken naar een

scherp verhaal. Lees je deelvragen eens in volgorde. Met je bewezen of afge-

wezen hypothese heb je een inleiding. Vervolgens ga je chronologisch van de

ene naar de andere deelvraag, totdat je bij de conclusie van je artikel komt.

Het is een van de vele manieren om een verhaal te vertellen, maar voor jezelf

is het handig om alles chronologisch en opbouwend te hebben.

CASE: Hoe structureer je jouw onderzoek over opkomsttijden van de brandweer?

Maandagochtend, half negen. Je werkt op een nieuwsredactie en een eindre-

dacteur komt bij je bureau staan. “Gaan we vandaag nog even nieuws maken?”

Je zucht, opent een tabblad in je browser en… nou, laten we ervan uitgaan dat

je tijdens het afgelopen weekeinde een gesprek hebt gehad over de brand-

weer. “Wat zijn ze vaak te laat, hè?” Jij gaat controleren of dat ook echt klopt.

Je besluit je allereerst in te lezen in het onderwerp. Dan kom je erachter dat je

de effectiviteit van de brandweer op verschillende manieren kunt meten. Zo

kom je de termen meldtijd, uitruktijd en opkomsttijd tegen. Wat wij willen

weten, is dat laatste: de tijd tussen de eerste melding en het eerste voertuig

dat bij de brand aanwezig is. Dit is de maat waarop de brandweer in andere

onderzoeken wordt afgerekend. Ook lezen wij dat de brandweer voor spoed-

gevallen sowieso binnen tien minuten aanwezig moet zijn.

Hypothese: De opkomsttijd van de brandweer is in ruim tien procent van de

spoedritten langer dan tien minuten.

Onderzoeksvraag: Is de opkomsttijd van de brandweer in ruim tien procent van

de spoedritten langer dan tien minuten?
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Afbeelding 1.8 Open je document met een korte inleiding, je hoofdvraag en

de hypothese.



h01_006 Vervolgens bedenk je zeven deelvragen. Met deze deelvragen verwacht je de

hypothese te bewijzen, en heb je alle informatie om een artikel mee te schrij-

ven.

• Hoe is de opkomsttijd van de brandweer opgebouwd?

• Waar vind je alle individuele opkomsttijden van de brandweer?

• In welke gemeenten is tien procent van de opkomsttijd van de brandweer

langer dan tien minuten?

• Zijn er nog alternatieve methoden om de prestaties van de brandweer te

meten?

• Waar liggen die gemeenten?

• Is er een verklaring voor dat die gemeenten een hogere opkomsttijd heb-

ben?

• Welke consequenties hangen er aan structureel te laat komen?

In je telefoon vind je het telefoonnummer van de woordvoerder van de brand-

weer. Je voegt dat toe aan het document. Openbare informatie die je na een

zoekrondje op internet vindt, zet je bij de relevante vragen in het document. Je

onderzoek begint langzaam structuur te krijgen.

Hoofdstuk 1 – Een onderzoek structureren
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Afbeelding 1.9 Maak duidelijk onderscheid tussen je contactgegevens, de

openbare bronnen en de antwoorden.



h01_007h01_008 In de loop van de dag komt jouw onderzoek tot een conclusie. Voor de nieuw-

ste bestanden zet je gelijk een verzoek uit, en met de bestanden die je direct

kunt gebruiken maak je een verhaallijn. Na afloop feliciteert je chef je met een

beker automatenkoffie.

Hoe vind je jouw onderzoek weer terug?

Je merkt nu al dat je tijdens je onderzoek alles moet documenteren en vastleg-

gen. Het antwoord dat je gisteren kreeg op die o-zo-belangrijke vraag, ben je

vandaag alweer vergeten. Maar zelfs als je je werk netjes vastlegt, kan het een

probleem worden als je die antwoorden niet meer kunt terugvinden.

Hierna vind je een aantal nuttige tools om je onderzoek in te documenteren,

en de manier waarop je achteraf alles weer kunt terugvinden.

Google Drive – drive.google.com
Je vindt alle zoekopties in Google Drive via het zoekveld bovenin. Hier kun je

zoeken naar alle woorden in de titel van je document en in de tekst van het

document. Via het pijltje rechts in het zoekveld kun je specificeren of je een

bepaald soort document (Docs, Spreadsheets enzovoort) zoekt, of het een

gedeeld bestand is, en in welke periode het document voor het laatst is gewij-

zigd.
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Afbeelding 1.10 Als je netjes werkt heb je direct een overzicht van al het werk

dat je hebt gedaan, plus je onbeantwoorde vragen.
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