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Inleiding

In dit boek ligt de focus op de praktische benadering van de uitvoering van 
onderzoek en de vertaalslag naar de (sociaal)juridische beroepspraktijk. 
Het boek is bruikbaar voor zowel een beginnende als ervaren onderzoeker en 
kan als leidraad dienen binnen het onderzoeksproces.

Waarom deze methode?

Uit onze onderwijspraktijk is gebleken dat er heel veel verschillende onder-
zoeksboeken zijn uitgebracht. Zo zijn er boeken die de nadruk leggen op de 
formulering van de probleemstelling, hoofdvraag en deelvragen. Daarnaast 
zijn er boeken die een aantal onderzoeksfasen bespreken of de kwalitatieve of 
kwantitatieve methode, maar niet de gehele cyclus. Tevens zijn er boeken die 
wel de hele onderzoekscyclus bespreken, maar een algemene benadering heb-
ben, waardoor er geen aansluiting is op de juridische beroepspraktijk. Maar 
er zijn ook boeken die een geheel praktische benadering, een (sociaal)weten-
schappelijke benadering of een juridische benadering hebben van het doen 
van onderzoek. Deze blijken echter niet geheel aan te sluiten op de beroeps-
praktijk. De opleidingen Sociaal Juridische Dienstverlening en HBO-Rechten 
komen dus jaarlijks voor een keuze te staan om een boek voor te schrijven dat 
geheel aansluit op de (sociaal)wetenschappelijke of juridische benadering van 
de boeken die zijn uitgebracht. De onderzoeksboeken met een sociaalweten-
schappelijke benadering sluiten meer aan op het kennisniveau en de denk-
wijze van studenten van de Sociaal Juridische Dienstverlening. Daarentegen 
hebben onderzoeksboeken met een juridische benadering juist meer aanslui-
ting op het kennisniveau en de denkwijze van de  HBO- Rechtenstudenten.
De behoefte vanuit de opleidingen Sociaal Juridische Dienstverlening en 
HBO-Rechten is een onderzoeksboek dat een combinatie vormt tussen de 
sociaalwetenschappelijke en juridische benadering van onderzoek en aansluit 
op de sociaaljuridische/juridische beroepspraktijk waarvoor de student wordt 
opgeleid.

Op grond van onze ruime onderwijspraktijkervaring hebben we geconstateerd 
dat er enerzijds een gat is tussen een sociaalwetenschappelijke en juridische 
benadering. En anderzijds vindt de student het doen van onderzoek zeer 
abstract en lastig toepasbaar.
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Om deze leemte te overbruggen hebben we een onderzoeksboek geschreven 
dat de gehele lading dekt. Dit betekent dat de inhoud van het boek zowel voor 
studenten van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening als de opleiding 
HBO-Rechten bruikbaar is en er een vertaalslag naar de (sociaal)juridische 
beroepspraktijk wordt gemaakt.

Voor de student

Het schrijven van een afstudeerrapport is vaak de kroon op het voltooien van 
een vierjarige hbo-opleiding. In de praktijk zien we veelal dat deze eindsprint 
gepaard gaat met hindernissen. Vragen zoals hoe kom je op een goed te 
onderzoeken onderwerp, wat is de juiste onderzoeksvraag, sluit het doel van 
het onderzoek aan op de probleemstelling, hoe ga je om met een opdracht-
gever bij wie het onderzoek plaatsvindt, zijn slechts een kleine greep uit de 
vele vragen die zich voordoen tijdens deze eindsprint.

Dit boek richt zich op het verrichten van praktijkgericht onderzoek bij de oplei-
dingen HBO-Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD). Deze oplei-
dingen kenmerken zich door een grote hoeveelheid juridische onderdelen in 
het curriculum. Het praktijkgericht onderzoek, dat wil zeggen, het bestuderen 
van een (sociaal)juridisch verschijnsel dat zich in de beroepspraktijk voordoet, 
is bijzonder wegens de bijdrage van sociaalwetenschappelijke elementen 
waardoor het onderzoek wordt aangepakt en uitgevoerd. Deze combinatie van 
juridische en sociaalwetenschappelijke aspecten vormt voor veel studenten 
en docenten een daadwerkelijke uitdaging. Dit boek helpt met de aanpak, het 
vormgeven, het analyseren en het schrijven van het afstudeerrapport. Zoals 
hierna wordt uitgelegd in de paragraaf ‘In de startblokken’, heeft de student 
onder andere een actieve houding nodig waarbij met een objectieve blik wordt 
gekeken naar het onderzoek. Daarnaast moet je doorzettingsvermogen heb-
ben en openstaan voor feedback om het eindproduct op te kunnen leveren.

De aanpak en het schrijven van het afstudeerrapport vormt voor veel stu-
denten de laatste horde tot de finish, het behalen van het diploma. Bij het 
schrijven van een dergelijk stuk komt een aantal vaardigheden en competen-
ties samen. Zo zal de student ontdekken dat er op een heldere manier moet 
worden geschreven zodat het onderzoek duidelijk naar voren komt. Daarbij 
dient er verband te bestaan tussen verschillende teksten, paragrafen en hoofd-
stukken zodat probleem, doelstelling, literatuur en conclusie op een logische 
wijze met elkaar samenhangen. Daarom is in dit boek gekozen voor praktische 
voorbeelden die met behulp van de personages uit de beschrijvende situatie 
de verschillende fasen doorlopen. Er zijn zes fasen, te weten de oriëntatie en 
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voorbereiding (fase 1), de (sociaal)juridische probleembeschrijving (fase 2), 
het ontwerp van het (sociaal)juridisch onderzoek (fase 3), het verzamelen 
van (sociaal)juridische data (fase 4), de analyse van (sociaal)juridische data 
(fase 5) en tot slot de (sociaal)juridische (eind)rapportage (fase 6). Deze fasen 
bestaan uit verschillende stappen. Zo bestaat de eerste fase (oriëntatie en 
voorbereiding) op een (sociaal)juridisch onderwerp uit twee stappen, name-
lijk ‘van interesse tot het brainstormen over een onderwerp’ en ‘het  zoeken 
en vinden van (sociaal)juridische informatie’. Deze stappen vormen de ver-
schillende hoofdstukken van het boek. Soms bestaat een fase uit slechts 
één stap of hoofdstuk, zoals de tweede fase (de sociaaljuridische probleem-
beschrijving), namelijk ‘het (sociaal)juridische probleem en de context’. Voor 
een overzicht van de fasen en de bijbehorende stappen is het schema zoals 
afgebeeld in Hoofdstuk 1 te raadplegen.

Elk hoofdstuk is opgebouwd uit een beschrijvende situatie waarin studenten 
van de SJD- of HBO-Rechtenopleiding, die vrienden van elkaar zijn, centraal 
staan. Met behulp van de belevenissen van deze vriendengroep worden de 
verschillende fasen en stappen naar de uiteindelijke schriftelijke rapportage 
doorlopen. Door het beschrijven van verschillende voorbeelden die ontleend 
zijn aan de beroepspraktijk van een student SJD of HBO-Rechten wordt een 
goed beeld gegeven van de desbetreffende stap. Zo krijgt de hoofdpersoon 
uit de beschrijvende situatie van hoofdstuk 1 bij de oriëntatie en voorberei-
ding op een (sociaal)juridisch onderwerp handvatten aangereikt voor een 
brainstorm en het maken van een mindmap. Ook geven de leerdoelen aan het 
begin van elk hoofdstuk aan wat de student mag verwachten na bestudering 
van het hoofdstuk. Daarbij wordt in elk hoofdstuk een terugkoppeling van de 
beschrijvende situatie gegeven, waarna een samenvatting volgt. Bijzonder aan 
dit boek is dat in elk hoofdstuk aandacht wordt besteed aan schrijfwerk. In 
deze paragraaf wordt beschreven hoe er nu daadwerkelijk aan de slag wordt 
gegaan. Er worden onder andere tips en schema’s van opbouw gegeven, zodat 
teksten helder worden beschreven. Tot slot volgt een lijst van kernbegrippen, 
studievragen en opdrachten (in de bijlage). Hiermee worden studenten op het 
spoor gezet (en gehouden) van de eigen afstudeeropdracht of het onderwerp 
waarnaar onderzoek wordt gedaan.

Het boek is opgezet als een praktische handleiding waarbij de SJD’er en 
HBO-Rechtenstudent door de combinatie van theorie en voorbeelden in elf 
stappen binnen de zes fasen wegwijs wordt gemaakt in het verrichten van 
praktijk gericht onderzoek dat uiteindelijk leidt naar het afstuderen.
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Legenda gebruikte icoontjes

Schrijfwerk

Tip

Checklist

Vraag

Let op!

Niet doen

Personages: wie is wie?

In de beschrijvende situatie komen de volgende fictieve personages voor:

Daphne van der Meer Vierdejaars student HBO-Rechten, stage bij 
een advocatenkantoor

Jeany Dekker Vierdejaars student SJD, afstudeeronderzoek 
naar het gemeentelijk schuldhulpverlenings-
traject

Milan de Groot Vierdejaars student SJD, stage en afstudeer-
opdracht bij het jongerenloket

Mahdi Bektar Vierdejaars student SJD, stage en afstudeer-
opdracht bij een bewindvoeringskantoor

Latifa Chin Tweedejaars student HBO-Rechten, buurmeisje 
van Mahdi

Laurens Lavril Derdejaars student HBO-Rechten, beste vriend 
van Milan, stage bij een advocatenkantoor
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Voordat verder ingegaan wordt op de inhoudelijke hoofdstukken van dit boek 
is het nuttig eerst stil te staan bij onze uitgangspunten voor het doen van 
onderzoek op het hbo, in het bijzonder op de opleidingen met voorname-
lijk juridische en/of sociale componenten. In dit deel van het boek willen we 
een kader schetsen waar de inhoudelijke hoofdstukken, die hierna volgen, 
geplaatst kunnen worden. Een startpunt is om te achterhalen waarom het 
doen van onderzoek voorgeschreven wordt aan studenten op het hbo.

Studenten ronden hun studie af met verschillende producten. Afhankelijk van 
de opleiding kan het gaan om een scriptie, een afstudeerrapport en/of een 
beroepsproduct. Om aan de eisen van het afstuderen te kunnen voldoen is 
het belangrijk om het onderzoekend vermogen van de student (verder) te ont-
wikkelen. Dit vermogen ondersteunt namelijk het kunnen opleveren van het 
vereiste product waarmee de student de hbo-opleiding kan afronden.1

Wat houdt het doen van (sociaal)juridisch onderzoek op het hbo in? Onder-
zoek is het bestuderen van een sociaal of juridisch verschijnsel dat zich 
voordoet in de (beroeps)praktijk volgens een vooropgezette passende onder-
zoeksmethode waarmee de hoofdvraag, die vóór de uitvoering van het onder-
zoek is geformuleerd, wordt beantwoord. Als we deze omschrijving nader 
toelichten, komen we op een aantal onderwerpen waarmee de reikwijdte ofte-
wel de scope van (sociaal)juridisch hbo-onderzoek kan worden bepaald.

Het eerste onderwerp betreft het aantonen van de beroepsbekwaamheid 
als afsluitend component van de studie. Die beroepsbekwaamheid kan op 
verschillende manieren worden aangetoond. Daar waar voorheen een scrip-
tie of afstudeeropdracht het bewijs was voor het aantonen van de beroeps-
bekwaamheid, is nu ruimte voor opleidingen om die beroepsbekwaamheid 
op een andere wijze aan te laten tonen. Aan de hand van zogenoemde 
beroepsproducten kan de beroepsbekwaamheid worden aangetoond. Deze 
beroepsproducten kunnen verschillend zijn. Het kan gaan om een advies, 

1 Vereniging van Hogescholen, Beoordelen is Mensenwerk.
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een ontwerp, een fabricaat, een handeling of een  analyse.2 Het aantonen van 
de beroepsbekwaamheid kan dus door middel van één van de beroepsproduc-
ten, de klassieke scriptie of een afstudeerrapport (al dan niet op basis van een 
afstudeeropdracht uit het beroepenveld).

Onderzoek op het hbo dient geworteld te zijn in de beroepspraktijk. Zo kan er 
bijvoorbeeld onderzoek gedaan worden naar vergoeding van contra- expertise 
bij een inboedelverzekering, de kwaliteitscontrole op het handelen van 
bewindvoerders, de interpretatie van artikel 3 EVRM bij het beoordelen van 
asielaanvragen, de afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag aan bur-
gers met criminele antecedenten, enzovoort. Het onderwerp van onderzoek 
heeft door de wortels in de beroepspraktijk een directe link met het beroe-
penveld. De uitkomsten kunnen nuttig zijn voor bijvoorbeeld een gemeente, 
verzekeraars, advocaten en belangenorganisaties, maar ook voor bepaalde 
doel groepen in de samenleving zoals ouderen, studenten, migranten en 
ondernemers.

Voor een onderzoek op het hbo is de wisselwerking met wetenschappelijk 
onderzoek wel degelijk aanwezig, maar de rol van wetenschappelijke theorie 
is anders dan op het wo. Zowel op het wo als op het hbo komt het voor dat 
een wetenschappelijke theorie gebruikt wordt om er een praktijksituatie aan 
te toetsen. De theorie dient in dat geval als een soort maatstaf in de verge-
lijking met de praktijk. We nemen als voorbeeld de theorie van Lipsky3 over 
street- level bureaucracy en copingmechanismen van medewerkers in een orga-
nisatie wanneer ze gebruik maken van hun discretionaire ruimte. Deze theorie 
kan bijvoorbeeld ingezet worden in een onderzoek bij het UWV waarin het 
handelen van medewerkers die burgers begeleiden vanuit een werkloosheids-
situatie naar betaald werk onder de loep wordt genomen. Er kan vervolgens 
onderzocht worden waar de medewerkers in de uitvoering van de Participatie-
wet de grens leggen van de sollicitatieplicht van werkzoekenden en hoe ze 
gebruikmaken van hun discretionaire ruimte. Een ander voorbeeld is een 
jurisprudentieonderzoek waarbij de overwegingen van het Europees Hof van 
Justitie als maatstaf worden gebruikt en de overwegingen van de rechtspraak 
in  Nederland worden getoetst aan de overwegingen van het Hof.

2 Losse 2016; Verbeteren en verantwoorden van afstuderen in het hbo 2.0, vereniginghogescholen.
nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/000/744/original/Vreemde_Ogen_Dwingen- 
Protocol_Verbeteren_en_Verantwoorden_van_Afstuderen_in_het_hbo.pdf?1492006791.

3 Lipsky 2010, p. 27.
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Met het beantwoorden van de hoofdvraag van het onderzoek wordt dus een 
bijdrage geleverd aan de theoretische kennis en praktijkkennis. Het punt waar 
het wo dieper gaat dan het hbo bij het doen van onderzoek is het leveren van 
een bijdrage aan theoretische kennis. Op basis van een onderzoek op het wo 
kan een nieuwe theorie ontwikkeld worden of een aanvulling gedaan worden 
op een bestaande theorie. Alhoewel onderzoek naar de praktijk ook voorkomt 
in het wo, staat in wo-onderzoek de theorie in principe centraal en daarmee 
de kennis vergaring ten behoeve van de theorieontwikkeling.

Bij (sociaal)juridisch onderzoek staat de effectiviteit van het onderzoek cen-
traal in die zin dat er een directe meerwaarde moet zijn voor de (sociaal)
juridische beroepspraktijk. Een standpunt dat een stuk verder gaat, is dat 
hbo-onderzoek altijd om praktijkgericht onderzoek gaat en daarmee altijd een 
praktijkvraag(stuk) beantwoordt.4 Dat op het hbo-praktijkonderzoek centraal 
staat en dat de rol van de theorie beperkt wordt tot het gebruik ervan als een 
maatstaf, leidt ertoe dat deductief onderzoek meer voor de hand ligt dan 
inductief onderzoek. Bij deductief onderzoek wordt – kort gezegd – bewijs 
gezocht in de werkelijkheid, in de empirie, waarmee een theorie bevestigd 
of ontkracht wordt. Bij inductief onderzoek worden eerst fenomenen die zich 
in de praktijk voordoen bekeken en onderzocht waarna een theorie wordt 
 ontwikkeld. 

De onderzoeksmethodes waar een hbo-student uit kan kiezen zijn, mede door 
het deductieve karakter van hbo-onderzoek, begrensd. Veel voorkomende 
methoden zijn rechtsbronnenonderzoek, literatuuronderzoek, enquêtes en 
interviews. Observatie als dataverzamelingsmethode lijkt bij (sociaal)juridisch 
onderwijs in mindere mate voor te komen. Zie verder Hoofdstuk 8 over het 
verzamelen van gegevens. Een experiment als dataverzamelingsmethode 
komt niet voor bij het uitvoeren van (sociaal)juridisch onderzoek. Zoals we 
eerder hebben gezien gaat het hbo-onderzoek over een situatie in de praktijk. 
Die praktijksituatie kunnen we niet nabootsen om bij de één een experiment 
te doen en bij de ander niet. Om die reden ligt de aandacht bij hbo-onderzoek 
vaak bij een specifiek geval dat zich voordoet in de beroepspraktijk. Een bij-
behorend type onderzoek dat zich hiervoor leent, is de case study waarbij een 
fenomeen in de eigen omgeving wordt bestudeerd. Neem als voorbeeld de 
rechtsbescherming van verdachten tijdens het voorarrest. Een onderzoek over 
verdachten in voorarrest vergt veldwerk. Er is geen experiment mogelijk bij 
een dergelijk onderzoek. Zo is het niet mogelijk om twee groepen te hebben, 

4 Zie ook D. Sluijsmans, D. Andriessen, S, Sporken, A. Dijkstra, F. Vonk, 2014.
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waarbij bij de ene groep aangegeven wordt dat het onderzoek over het voorar-
rest gaat van verdachten en rechtsbescherming, terwijl de andere groep niet 
op de hoogte is van het experiment. Dergelijke experimenten zijn ethisch niet 
verantwoord, waardoor onderzoek in de werkelijke omgeving in de vorm van 
een case study het meest voor de hand liggende type onderzoek is.

Hbo-competenties

In het laatste jaar van de studie wordt er van je verwacht dat je aantoont te 
beschikken over het hoogste niveau van onderzoekend vermogen, namelijk 
dat je in staat bent om een beroepsproduct te creëren dat bij je (toekomstige) 
werk als professional past. Bij dit creëren komen alle voorgaande niveaus die 
tijdens de studie zijn behaald, tezamen. Hieronder valt het kunnen reprodu-
ceren, analyseren en toepassen van (juridische) teksten op het verrichten van 
zelfstandig onderzoek of een onderzoek voor een opdrachtgever. In deze para-
graaf wordt een aantal punten besproken waar je al tijdens de oriëntatiefase 
bij stil kan staan.

Ten eerste dient rekening gehouden te worden met de hbo-competenties. Wat 
zijn competenties nu eigenlijk? Competenties zijn een combinatie van kennis, 
vaardigheden en eigenschappen. De opleidingen SJD en HBO-Rechten heb-
ben in Nederland samen een aantal competenties vastgesteld. Deze zijn in het 
onderstaande schema opgenomen.

Tabel 1 Competenties HBO-Rechten en SJD

Hbo-jurist SJD’er

Juridisch analyseren Analyseren

Beslissen Beoordelen

Adviseren Adviseren

Vertegenwoordigen Belangen behartigen

Reguleren Begeleiden 

Dossier managen Conflicten hanteren

Organiseren Signaleren en innoveren

Integraal samenwerken

Opvallend is dat onderzoek an sich, niet tot de competenties behoort van 
een hbo-jurist. Deze competentie wordt echter door hogescholen apart toe-
gevoegd aan het curriculum of maakt via de beroepstaak onderzoek deel 
uit van de vaardigheden die een student moet beheersen. Onderzoek levert 
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 kennis en vaardigheden op waardoor andere competenties behaald en 
getoetst kunnen worden. Bij de SJD-competentie wordt het onderzoekend 
vermogen vooral zichtbaar in de competentie signaleren en innoveren. Onder-
zoekend vermogen bestaat uit drie delen: onderzoekende houding, onderzoek 
toepassen en onderzoek doen. Dit onderzoekend vermogen is essentieel om 
in de afstudeerfase een beroepsproduct danwel een afstudeerrapport of scrip-
tie (op basis van een afstudeeropdracht) op te leveren.5

Sommige hogescholen hanteren namelijk beroepstaken die op hun beurt weer 
verbonden zijn met de competenties om zo inzicht te geven in het beroep 
waarin de toekomstig SJD’er of hbo-jurist terechtkomt. Voorbeelden van 
dergelijke beroepstaken zijn analyseren, diagnosticeren, wet- en regelgeving 
toepassen, klantcontact en samenwerking, schriftelijke communicatie en juri-
dische dossiers beheren en het verrichten van praktijkonderzoek.

In de laatste fase van je studie dien je aan te tonen dat je zelfstandig relevant 
praktisch onderzoek kunt doen. Zo kan je bijvoorbeeld ontwikkelingen of 
knelpunten in wet- en regelgeving of juridische processen signaleren. Op basis 
van een gedegen analyse, veelal op een methodische wijze, kun je deze ont-
wikkelingen in kaart brengen. Op basis hiervan lever je een bijdrage aan een 
organisatie of de maatschappij in het algemeen. Dit boek zal je in de volgende 
hoofdstukken wegwijs maken in de manier waarop je zo’n onderzoek moet 
aanpakken.

Naast de competenties en/of beroepstaken waaraan het onderzoek moet vol-
doen, is het nuttig stil te staan bij een aantal vaardigheden en eigenschappen 
en de houding van de student. Deze gaan namelijk hand in hand bij de voor-
bereidende fase van het onderzoek, het uitvoeren en het uiteindelijk opleveren 
van een beroepsproduct, scriptie of afstudeeropdracht. Je zal onder andere 
over proactieve, leergierige, kritische en onafhankelijke dan wel objectieve 
vaardigheden moeten beschikken. Ook een flinke dosis doorzettingsvermogen 
gedurende de afstudeerfase is onmisbaar.

Met een actieve houding wordt hier bedoeld het nemen van voldoende ini-
tiatieven. Als onderzoeker durf je contact op te nemen met een potentiële 
opdrachtgever en/of respondenten. In de praktijk heeft niet elke organisatie 
evenveel tijd voor studenten die een afstudeeronderzoek doen. Het kan enige 
tijd duren voordat een organisatie antwoord geeft op een vraag. Het komt 
ook voor dat respondenten niet direct antwoord geven op vragen die je hebt 

5  Andriessen 2014; Van den Herik en Schuitema 2016.
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gesteld (non-respons). In dergelijke situaties kan het helpen om het initiatief 
te nemen om bijvoorbeeld een herinnering te sturen zonder storend over te 
komen. In aansluiting op een actieve houding om het onderzoekend vermo-
gen te stimuleren, ontwikkelt de student idealiter ook innovatief vermogen.6

In hoeverre is leergierigheid een nuttige eigenschap? Welnu, over haast elk 
onderwerp is onderzoek gedaan. Er zijn bijvoorbeeld voldoende onderzoeks-
rapporten over (juridische) maatregelen tegen uitkeringsfraude of tegen mis-
bruik van verlof bij een tbs-maatregel. In de veelheid aan onderzoeks rapporten 
en andere publicaties kan een leergierige houding helpen om door de bomen 
het bos te blijven zien. Enerzijds kan een veelvoud aan publicaties ongetwij-
feld overweldigend overkomen. Anderzijds zal je, als je de kern wil vinden van 
de relevante publicaties, sneller een onderscheid kunnen maken tussen het 
materiaal dat zinvol en nuttig is of juist niet. Hiervoor is wel nodig dat je zelf-
standig informatie gaat zoeken, dit kan vinden en kan selecteren. Hier ligt een 
leergierige studiehouding aan ten grondslag. Dit doet tevens een beroep op de 
algemene competentie analyseren en diagnosticeren.

Een onafhankelijke en objectieve blik van de student als onderzoeker levert 
het meest ideale startpunt op. Je bevindt je in een onafhankelijke situatie, vrij 
van ingekleurde standpunten en je kunt met een vrije blik naar het onderzoek 
kijken. Je kan respondenten hierdoor objectief benaderen, zonder een vooraf 
ingekleurde blik. In de praktijk blijkt het innemen van een onafhankelijke 
positie niet altijd gemakkelijk te zijn. Elk mens is immers gekleurd door zijn 
eigen verleden, de omgeving waarin hij is opgegroeid en de omgeving waarin 
hij nu leeft. Desondanks streeft een onderzoeker naar een zo onafhankelijk 
mogelijke blik, zodat vooringenomen standpunten vermeden worden bij het 
doen van onderzoek. Op deze manier komt men tot heldere, of zelfs nieuwe, 
inzichten. Hoe wordt dit bereikt? Een eerste stap is om je bewust te worden 
van je eigen mening(en) over bepaalde onderwerpen. Sta stil bij je eigen visie 
over bijvoorbeeld ouders die scheiden, de strafmaat die zedendelinquenten 
opgelegd krijgen, het wachtgeld dat politici ontvangen bij het verlaten van hun 
ambt, de hoogte van boetes bij ongeoorloofd verzuim in het onderwijs, enzo-
voort. Alhoewel een mening gekleurd is, is het waardevol te bekijken waar die 
mening op gebaseerd is en welke argumenten daaraan ten grondslag liggen. 
Na zich bewust te worden van dit inzicht kan een onderzoeker ruimte creëren 
voor andere meningen. Een belangrijk punt is dat het niet gaat om het krijgen 

6 Zie pleidooi van Butter en Van Beest om onderzoekend vermogen uit te breiden naar inno-
vatief vermogen in Th&ma: pleidooi voor innovatiepedagogiek.
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van gelijk, maar naar het zoeken van een antwoord op een maatschappelijk 
en/of juridisch probleem.

In die zoektocht naar een antwoord (op een hoofdvraag) zal je respondenten 
benaderen met een vragenlijst voor een interview of enquête. Die onafhan-
kelijke positie heeft een positieve invloed op het contact met respondenten. 
Je velt namelijk geen oordeel over de antwoorden van de respondenten. Zo 
zullen er bijvoorbeeld respondenten zijn die de strafmaat voor zedendelicten 
willen verlagen/verhogen of bijvoorbeeld de regels over ongeoorloofd school-
verzuim wel/niet willen versoepelen. Het niet oordelen over de antwoorden 
van de respondenten helpt vervolgens om onafhankelijk tegenover de respon-
denten te blijven.

Tot slot: het vermogen om door te zetten. Het afstuderen kan soms een 
 periode zijn van afzien. Je geeft wellicht de voorkeur aan het maken van een 
tentamen waarbij afgebakend lesmateriaal wordt aangereikt dat vervolgens 
wordt getoetst. Bij het doen van onderzoek zijn de studieactiviteiten niet 
afgebakend. Er komt ongetwijfeld een moment dat je geen zin hebt om infor-
matie op te zoeken of om interviews te regelen. Soms vormen persoonlijke 
omstandigheden een obstakel om door te zetten of om gemotiveerd te blijven. 
 Desondanks zal je gemotiveerd moeten blijven om door te kunnen zetten, 
zodat het eindproduct wordt opgeleverd. Een aantal opleidingen ondersteunt 
studenten door het aanbieden van o.a. workshops op het gebied van motiva-
tie. Andere opleidingen kiezen ervoor om studenten in een groepje te bege-
leiden in een afstudeerkring. Het motiveren en doorzetten is dan onderdeel 
van bijeenkomsten van de afstudeerkring. Wat je in ieder geval voor ogen kunt 
houden, is dat doorzettingsvermogen helpt om de eindstreep van het afstude-
ren te behalen. Het is nuttig inzicht te hebben in je eigen doorzettingsvermo-
gen en erbij stil te staan of je in voldoende mate over deze karaktereigenschap 
beschikt. Aarzel niet om hulp in te roepen van mensen uit je nabije omgeving. 
Zij kunnen wellicht helpen om door te zetten.
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