Teamnaam:
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W&T Challenge 010
Onderzoeksvraag

Wij willen onderzoek doen naar:
Redenen

Gevolgen

Context (stad)

Vul de mindmap in (extra lesmateriaal) of maak zelf een mindmap
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Print de mindmap uit of pak zelf een leeg vel papier. Schrijf jullie onderzoeksvraag in het midden. Maak een cirkel om de onderzoeksvraag heen. Denk na over
wat allemaal met het onderwerp te maken kan hebben: wie, wat, hoe, waar, waarom?
Schrijf de woorden op in cirkels en verbind ze met elkaar.

Verschillende soorten onderzoeksvragen
Voorspellingsvraag: onderzoek of het klopt wat je denkt. We denken dat ... Is dat zo?
Vergelijkingsvragen: onderzoek verschillen en overeenkomsten. Welke is het ...? Kan de
ene groep iets beter dan een andere groep?
Tel- en meetvragen: onderzoek door te meten of te tellen. Hoeveel, hoe hoog, hoe lang, etc.
Gevolgvragen: verander iets en onderzoek wat de gevolgen daarvan zijn.
Wat gebeurt er als ...?
Vragen naar samenhang: onderzoek een verband. Wat is de invloed van ... op ...? Is er
een verband tussen ... en ...?
Waarderingvragen: onderzoek wat mensen vinden. Wat vinden ze ...?
Ervaringsvragen: onderzoek ervaringen. Hoe is het voor ... om ...?
Opinievragen: onderzoek meningen van mensen. Vinden ... dat ...? Waarom wel/niet?
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Beoordeel de onderzoeksvragen. Kleur de ster als de uitspraak klopt. Kijk naar
hoeveel sterren elke onderzoeksvraag heeft en kies samen jullie onderzoeksvraag.
Onze onderzoeksvraag is:

Wissel dit blad uit met een ander team. Laat hen tips opschrijven hoe de vraag beter kan.
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Het is een leuke vraag!

Jullie kunnen hier onderzoek naar doen.

Het is niet direct te vinden
op internet of in een boek.

Jullie willen het antwoord
graag weten of het is
belangrijk om te weten.

Kijk naar jullie mindmap en naar de soort vragen.
Verzin nu onderzoeksvragen. Schrijf ze hieronder op.

Jullie weten het antwoord
hierop nog niet.
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Onze verbeterde onderzoeksvraag is:
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