1. INHOUD VAN DE PAPER
De deelnemers analyseren op een onderzoeksmatige wijze een maatschappelijk vraagstuk. Op
basis van deze analyse formuleren ze een oplossing. Over het onderzoek wordt gerapporteerd in
de vorm van een Nederlandstalige wetenschappelijke paper.
Het onderzoek kan betrekking hebben op één van volgende zes thema’s: Economie, Gezondheid,
Media, Mensenrechten en Varia, Onderwijs, Sociale cohesie. Van de leerlingen wordt verwacht
dat ze hun onderzoek organiseren en hierover rapporteren aan de hand van de stappen die
hieronder worden vermeld.
Onderzoeksstappen
Oriënteren:
Stap 1: Oriëntatie op het onderzoeksprobleem
1. Je kiest een onderzoeksprobleem
2. Je gaat na wat de doelstelling van het onderzoek is
3. Je bakent het onderwerp van je onderzoek af
4. Je gaat na of het onderzoeksprobleem te onderzoeken is
5. Je inventariseert de gekende informatie
Stap 2: Formuleren van onderzoeksvragen
1. Je formuleert hoofd- en deelvragen
2. Je gaat na of de vragen eenduidig geformuleerd en concreet zijn
Voorbereiden:
Stap 3: Maken van een onderzoeksplan
1. Je bepaalt de structuur van je onderzoek (aan de hand van je onderzoeksvragen)
2. Je bepaalt de methode van je onderzoek
3. Je bepaalt waar en wanneer je gaat werken
4. Bij groepswerk maak je een taakverdeling
Uitvoeren:
Stap 4: Verwerven van informatie

1. Literatuuronderzoek: je gebruikt verschillende bronnen (internet, boeken, kranten...)
2. Observatie
3. Enquete
4. Interview
Verwerken:
Stap 5: Verwerken van de informatie
1. Je beoordeelt en verwerkt de verkregen data
2. Je maakt een overzichtelijke voorstelling van deze data
Stap 6: Beantwoorden van de onderzoeksvragen
1. Je beantwoordt je hoofd- en deelvragen
Stap 7: Formuleren van oplossingen en conclusies
1. Je formuleert originele, realistische en toepasbare oplossingen die slaan op het
onderzoeksprobleem
2. Je trekt conclusies
3. Je formuleert je eigen mening

2. VORM VAN DE PAPER
2.1. Voorpagina
Titel, ondertitel, namen auteur(s), leerjaar, school, naam begeleider.
2.2. Inhoudsopgave
Stel een gestructureerde en duidelijke inhoudsopgave op met paginanummering.
2.3. Inleiding en oriëntatie op het onderzoeksprobleem
Een inleiding die de opzet verduidelijkt, een algemene beschrijving van het project geeft en een
motivatie voor de keuze van het onderwerp bevat.
2.4. Probleemanalyse en situatieschets
De beschrijving van de gekozen werkmethode, de te onderzoeken doelen, de beginhypothese en
de parameters die het onderzoek kunnen beinvloeden. Oorzaken en gevolgen van het
onderzoeksprobleem beschrijven.

2.5. Oplossingen voorstellen en een algemeen besluit formuleren
Beantwoorden van de onderzoeksvragen. De besluiten die verder komen uit de resultaten en
eventuele aanbevelingen voor een vervolgonderzoek.
2.6. Bibliografie
We nemen onze gegevens als volgt op in de bibliografie:
NAAM VAN DE AUTEUR, Voornaam, jaar. Titel van het volume, Titel van de collectie,
uitgeverij, aantal delen, plaats van publicatie, aantal pagina’s.
NAAM VAN DE AUTEUR, Voornaam. Titel van het artikel, naam van
tijdschrift of krant, vermelding van het volume of paginanummer van eerste en laatste pagina van
het artikel.
NAAM VAN DE AUTEUR, voornaam, internetadres, maand, jaar.
2.7. Algemeen
Gebruik een duidelijk leesbaar lettertype met interlinie 1,15 of 1,50. Vermijd grammaticale en
spellingsfouten. Lijn je tekst uit. Verzorg je lay-out.

