
Casus - Geluid in de klas

Werkvel - Onderzoek opzetten

Onderzoeksvraag opstellen & hypothese formuleren

Wetenschapsknooppunt 
Zuid-Holland | TU Delft

en ontwerpbureau Meeple

Onderzoeksvraag:

Wat denken jullie dat het antwoord zal zijn? Wat verwachten jullie dat er gaat gebeuren? (hypothese)

Deel 1 van de les /activiteit zonder geluid - (observator 1)

= Observeren = Gekozen les/activiteit

Deel 2 van de les /activiteit met geluid - (observator 2)

= Observeren = Gekozen les/activiteit

Deel 3 onderzoekstijd na de les / activiteit - (interviews in twee rondes +  tijd voor observators om de resultaten van 
het observeren met elkaar te bespreken)

= Interviewen en geïnterviewd worden = Resultaten bespreken

Tijdsindeling van het onderzoek

Ons team bestaat uit:
Team (naam/nummer):  

Interviewer 1: 

Interviewer 2: 

Observator 1: 

Observator 2: 
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Wie interviewt wie en wanneer?

Team (naam/nummer):  

Interviewer 1:

Casus - Geluid in de klas

Werkvel - Interview 1/3
Wetenschapsknooppunt 
Zuid-Holland | TU Delft

en ontwerpbureau Meeple

Jullie gaan de deelnemers aan het onderzoek interviewen. Dit invulvel is een hulpmiddel voor het 
hele onderzoek. Het helpt je bij het opzetten en uitvoeren van het onderzoek. Daarna kun je ook 
de resultaten en conclusie hierop noteren. 

Interview vragen
Wat willen jullie weten van de testpersonen? Overleg met zijn tweeën en schrijf de vragen op die je 
wilt gaan stellen. 

Hieronder staan een aantal voorbeeldvragen om jullie alvast een beetje op weg te helpen. Schrijf je 
eigen vragen erbij: wat zouden jullie nog meer willen weten? Denk hierbij bijvoorbeeld aan jullie 
hypothese en andere dingen die er zouden kunnen gebeuren. Stel dus vragen om te kijken of jullie 
verwachting klopt. Of juist vragen naar dingen waar je erg benieuwd naar bent.
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Wat vind je van ..........................................................? [vul hier de gekozen les/activiteit in] 

Hoe goed vind jij jezelf hierin? 
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Was er een verschil tussen de les/activiteit met en zonder geluid? En wat was dit verschil dan? 

interviewt

interviewt

wordt geïnterviewd door

Interviewer 2:

wordt geïnterviewd door

Ronde:   
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Werkvel - Interview 2/3
Wetenschapsknooppunt 
Zuid-Holland | TU Delft

en ontwerpbureau Meeple

Extra ruimte

Schrijf hieronder de antwoorden op de vragen op. 

Resultaten

Interviewer 1: 

Belangrijkste ontdekkingen

Wie ga je interviewen?   
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Interviewer 2: 
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Werkvel - Interview 3/3
Wetenschapsknooppunt 
Zuid-Holland | TU Delft

en ontwerpbureau Meeple

Extra ruimte

Schrijf hieronder de antwoorden op de vragen op. 

Resultaten

Belangrijkste ontdekkingen

Wie ga je interviewen?   
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Ons team bestaat uit:
Team (naam/nummer):  

Observator 1 (zonder geluid): 

Observator 2 (met geluid): 
4

3

Casus - Geluid in de klas
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Wetenschapsknooppunt 
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en ontwerpbureau Meeple

Jullie gaan de deelnemers aan het onderzoek observeren. Dit invulvel is een hulpmiddel voor het 
hele onderzoek. Het helpt je bij het opzetten en uitvoeren van het onderzoek. Daarna kun je ook 
de resultaten en conclusie hierop noteren. 

Onderzoeksplan
Hoeveel personen (één iemand, een groepje of de hele klas) gaan jullie observereren? En waarom? 

Hoe ga je observeren en je observaties onthouden (opschrijven, tekenen, foto’s maken, etc.)? 

Hoe zorg je ervoor dat de testpersonen niet afgeleid raken door jou? 

Eigen vragen en opmerkingen
Wat willen jullie weten en wat denken jullie dat nog meer belangrijk is om op te letten bij 
observatie onderzoek?
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Waar in de klas ga je staan/zitten om te observeren?



Schrijf  en teken hieronder de resultaten van je observaties.
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Werkvel - Observeren 2/3
Wetenschapsknooppunt 
Zuid-Holland | TU Delft

en ontwerpbureau Meeple

Schrijf hieronder de antwoorden op de vragen op. 

Resultaten

Observator 1: 
3

Belangrijkste ontdekkingen

Wie ga je Observeren?   



Schrijf  en teken hieronder de resultaten van je observaties.
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Werkvel - Observeren 3/3
Wetenschapsknooppunt 
Zuid-Holland | TU Delft

en ontwerpbureau Meeple

Schrijf hieronder de antwoorden op de vragen op. 

Resultaten

Observator 2: 
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Belangrijkste ontdekkingen

Wie ga je Observeren?   



Casus - Geluid in de klas

Werkvel - Concluderen & Presenteren
Wetenschapsknooppunt 
Zuid-Holland | TU Delft

en ontwerpbureau Meeple

Jullie gaan de nu de conclusies opschrijven en de resultaten aan elkaar presenteren aan de hand 
van dit werkvel

Conclusie:

Klopt dit met de verwachting die jullie hadden? (hypothese)

Zijn er dingen die je niet verwacht had of die jullie opgevallen zijn in het onderzoek? 

Antwoord op de onderzoeksvraag:

Elevator pitch

Overige ontdekkingen

Tijdens het observeren hebben we gezien dat:

In de interviews hebben we gehoord dat: 

Onze conclusie is:

Wie gaat er presenteren?:   ............................


