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Inleiding

Simuleren: het nabootsen van de werkelijkheid.

Praktijkonderzoek: onderzoek dat het doel heeft om een probleem in de praktijk op te lossen, in 
tegenstelling tot wetenschappelijke onderzoek dat tot doel heeft kennis toe te voegen

Fase 1

Stap 1 Een afstudeeronderwerp verwerven

Affiniteit: je tot een bepaald onderwerp aangetrokken voelen.

Afstudeeronderwerp: het onderwerp van je afstudeeronderzoek.

Afstudeeropdracht: de opdracht van het bedrijf, de organisatie of instelling op basis waarvan je 
je afstudeeronderzoek mag uitvoeren.

Bedrijfsbegeleider: een functionaris van de afstudeerorganisatie die jou met je 
afstudeeronderzoek begeleidt.

Bedrijfsblindheid: de toestand waarin men bepaalde merkwaardige zaken in het functioneren 
van een organisatie vanzelfsprekend vindt.

Bemiddelingsinstelling: een instelling die voor studenten bemiddelt bij het vinden van een stage 
of afstudeerorganisatie.

Beroepsveld: de beroepspraktijk voor een bepaald vakgebied.

Cultuurdragers: degenen die in een organisatie bepalend zijn voor de cultuurkenmerken.

Intakegesprek: het gesprek waarin je je afstudeeropdracht verwerft.

Logboek: een dagboek waarin je ‘dagelijks’ zaken noteert die van belang zijn voor je 
afstudeerproject.

Machtscultuur: een cultuur waarin het werkklimaat vooral wordt bepaald door de factor macht.

Netwerken: het onderhouden en voor eigen doelen gebruiken van  iemands persoonlijke en 
groepsrelaties.
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Organisatiecultuur: de waarden, opvattingen, tradities, regels, filosofieën en symbolen die de 
leden van een organisatie met elkaar delen.

Personencultuur: een cultuur waarin het werkklimaat vooral wordt bepaald door bepaalde 
personen in de organisatie.

Positioneren: je eigen opstelling bij het afstudeeronderzoek bepalen, zo onafhankelijk mogelijk 
ten opzichte van de opdrachtgever en betrokkenen. 

Relatiebestand: bij de opleiding aanwezige lijst met de bedrijven of instellingen en/of personen, 
waar studenten stage gelopen hebben of een afstudeeronderzoek hebben uitgevoerd.

Rollencultuur: een cultuur waarin het werkklimaat vooral wordt bepaald door regels, procedures 
en formaliteiten.

Taakcultuur: een cultuur waarin het werkklimaat vooral wordt bepaald door het samen bereiken 
van resultaten.

Typologie: indeling van de organisatiecultuur in typen op basis van, in dit geval, twee dimensies, 
de samenwerkingsgraad en de machtsspreiding.

Weblog: een logboek dat je op een website bijhoudt en dat je begeleider via zijn pc kan raadplegen.

Stap 2 De oriëntaties en diagnose

6 W-formule: de problematiek verkennen door het stellen van de zes vragen die met een W 
beginnen: wat, wie, waar, wanneer, waarom en op welke manier (= hoe).

Actoren: personen die bepaalde rollen vervullen.

Afbakening: de grenzen van het onderzoek – of van je onderwerp – in de breedte uitzetten. Hoe 
diep je gaat is meer een kwestie van het verschil tussen een wetenschappelijk onderzoek en een 
praktijkonderzoek.

Analyseren: het ontleden van de gehele problematiek in afzonderlijke delen.

Aspectsysteem: een deelverzameling van de relaties in het systeem.

Begeleiding: het bijstaan door de bedrijfsbegeleider en de studiebegeleider van de student bij 
diens onderzoek; formeel vraagt de student hen om die steun en blijft hij of zij zelf 
verantwoordelijk voor het onderzoek.

Besturingssysteem: het systeem dat de invoer, de doorstroom en de uitvoer van het betreffende 
systeem regelt.
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Brainstormen: de aanpak van een probleem door een groep personen, waarbij steeds de beste 
ingevingen worden benut om zo tot een creatieve oplossing te komen.

Brancheorganisaties: organisaties die de verschillende bedrijven of instellingen in een bepaalde 
branche overkoepelen en hun belangen vertegenwoordigen.

Checklist: een lijst met punten waarmee men in een situatie naloopt of overal aandacht aan is 
besteed.

Databank: een verzameling van feiten en gegevens in digitale vorm.

Diagnose: het doorlichten van een probleem met zijn oorzaken en symptomen.

Documenten: stukken waarin informatie te vinden is die van belang kan zijn voor je onderzoek.

Dynamiek: het feit dat de onderzoekssituatie complex is en snel verandert.

Effectiviteit: de mate waarin het systeem aan zijn doel beantwoordt.

Efficiëntie: de verhouding tussen de hoeveelheid middelen bij de invoer en de omvang en de 
waarde van de uitvoer.

Elementen: de onderdelen in een systeem die je op een zinvolle manier van elkaar kunt 
onderscheiden.

Examenpanel: de functionarissen die je afstudeeronderzoek en presentatie examineren.

Experts: personen die van een bepaald onderwerp heel veel kennis hebben.

Externe oriëntatie: een verkenning van de problematiek via factoren die buiten het formele 
onderzoeksveld liggen.

Externe structuur: de wijze waarop het systeem met zijn externe elementen met verbonden is.

Gezichtshoek: perspectief; de richting of het belang van waaruit je een onderwerp bekijkt.

Interne oriëntatie: een verkenning van de problematiek en de onderzoekssituatie.

Interne structuur: de wijze waarop de elementen in een systeem geordend zijn.

Inzoomen: vanuit het geheel je richten op een detail van een onderwerp.

Kernproces: een primair proces ofwel een proces dat producten of diensten voortbrengt die het 
bestaan van een organisatie of bedrijf rechtvaardigen.

Knelpunten: de problemen waar men het meeste hinder van ondervindt.
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Machtsverhoudingen: de mate waarin verschillende partijen invloed op elkaar kunnen 
uitoefenen dankzij de macht die ze tegenover elkaar hebben. 

Media: alle middelen tot overdracht en verspreiding van kennis en informatie.

Methodologische criteria: de criteria die gelden bij onderzoek, zoals betrouwbaarheid, 
geldigheid, validiteit, generaliseerbaarheid, nauwkeurigheid en dergelijke.

Mindmapping: uitgaande van een basisidee op een gestructureerde manier de talloze ideeën, 
variaties en verfijningen die je over een onderwerp bedenkt met elkaar in verband brengen en 
schriftelijk vastleggen.

Model: een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid.

Onderzoekssituatie: de rollen en de posities van de actoren in het onderzoek en de materiële en 
externe omstandigheden.

Onderzoeksveld: onderzoeksdomein; is het gebied dat onderwerp is van je onderzoek.

Organogram: een schematisch getekende weergave van een organisatiestructuur.

Oriënteren: het verkennen van de problematiek of de onderzoekssituatie.

Referentiekader: een bepaalde werkelijkheid waaraan iemand zijn zienswijze of gedragsnormen 
ontleent.

Probleemhebber: degene die hinder ondervindt van de situatie en deze als een probleem ervaart.

Problematiek: een of meer problemen, in samenhang met elkaar, met hun oorzaken en gevolgen, 
en hun eventuele oplossingen.

Productie: wat een systeem of inspanning en arbeid voortbrengt. 

Positie: de opstelling die je in de onderzoekssituatie hebt gekozen.

Randvoorwaarden: voorwaarden waar absoluut aan voldaan moet zijn bij een oplossing.

Relaties: personen of organen waar het onderzoeksveld verbindingen mee heeft.

Snuffelperiode: de tijd dat je je nog aan het oriënteren bent op je onderzoeksonderwerp.

Soll-situatie: de situatie waarvan je zegt: zo behoort het eigenlijk te zijn.

Stakeholders: belanghebbenden.

Subsysteem: een deelverzameling van elementen in het systeem.
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Symptomen: uiterlijke verschijnselen van een probleem of een knelpunt.

Systeembenadering: een aanpak van een probleem, die ervan uitgaat dat het onderzoeksobject 
zich als een systeem gedraagt. Een systeem is het geheel van geordende principes.

Technologie: de systematische toepassing van de natuurwetenschap of andere georganiseerde 
kennis voor praktische doeleinden.

Therapeutische rol: rol waarbij je als een therapeut optreedt; waarbij je dus interventies pleegt 
die een probleem zouden kunnen verhelpen.

Typologie: de indeling van de organisatiecultuur in typen, hier op basis van twee dimensies.

Urgentie: de dringendheid om iets aan die situatie te doen.

Vakdiscipline: het officieel erkende vakgebied waarin je afstudeert of werkt.

Veldexperimenten: onderzoeken in de vorm van een proef.

Vooronderzoek: het uitvoeren van oriëntaties en het stellen van een diagnose om tot een goed 
onderzoeksplan met een probleemstelling te komen voor je hoofdonderzoek.

Zoekopdracht: de informatie die je wilt opzoeken, die meestal verband houdt met de 
problematiek.

Zoekstrategie: de richting die je bepaalt en de wijze waarop je die richting wilt bereiken bij het 
zoeken naar informatie die je nodig hebt in je onderzoek.

Stap 3 Het onderzoeksplan

Centrale vraagstelling: de hoofdvraag van je onderzoek; als je hier een antwoord op hebt 
gevonden, heb je de kern van het probleem te pakken.

Deadline: dag of tijdstip waarop een klus klaar moet zijn.

Denkmodel: een mentaal of conceptueel model dat de verbanden rond een onderwerp op één 
manier weergeeft.

Hypothesen: veronderstellingen over verbanden of wetmatigheden in de problematiek waarvan je 
in je onderzoek nagaat of ze houdbaar zijn.

Impliciet: een stilzwijgend geaccepteerd deel van een redenering.

Kapstok: een of meer aanknopingspunten om andere zaken aan op te hangen.
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Onderzoekseenheden: de kleinste eenheden waarvan je de kenmerken meet en waarmee je 
vervolgens de onderzoeks- en deelvragen beantwoordt.

Onderzoeksmethoden: de manieren waarop je je informatie of je gegevens verzamelt waarmee je 
de centrale vraagstelling wilt beantwoorden.

Onderzoeksmodel: een vereenvoudigde voorstelling van de problematiek uitgebeeld in een 
schema, waarin de factoren en verbanden duidelijk worden.

Onderzoeksopzet: een weergave van de antwoorden op de waar-, hoe-, hoeveel- en wanneer-
vragen.

Onderzoeksplan: een plan van aanpak met daarin het doel van je onderzoek, de probleemstelling 
en de onderzoeksopzet met de planning.

Plan van aanpak: een plan waarin je beschrijft hoe je het onderzoek precies gaat uitvoeren.

Probleemsituatie: de situatie waarbinnen de problematiek speelt.

Portfolio of POP: een document waarin je je studieresultaten vermeldt en de wijze waarop je die 
hebt verworven.

Probleemstelling: de doelstelling van het onderzoek en de centrale vraagstelling die in het 
onderzoek moet worden beantwoord.

Reflectiecyclus: een zich herhalend proces waarbij je opnieuw nadenkt over de vraag of je de 
dingen nog steeds op de goede manier aanpakt.

Relevantie: de mate waarin iets van belang is voor het onderwerp van je onderzoek.

Theoretisch kader: de stellingen en verwachtingen die je uit de vakliteratuur over je 
onderzoeksvraag kunt afleiden, en waarbinnen jouw probleemstelling en vraagstelling moeten 
passen.



Begrippenlijst bij Praktijkonderzoek voor bachelors – 9 / 19
          

   

Fase 2

Stap 4 Het operationaliseren van het onderzoek

Case study: een onderzoek naar één situatie in de praktijk, waarbij je ervan uitgaat dat je 
onderzoeksresultaten toepasbaar zijn voor vergelijkbare situaties.

Deelvraag: een onderdeel van de vraagstelling.

Definiëren: het exact omschrijven van de termen en begrippen die je in je onderzoek gebruikt.

Onderzoeksopzet: de wijze waarop je organiseert dat je een antwoord op je onderzoeksvragen 
zult krijgen – de plaats van het onderzoek, de mensen die je moet benaderen, of de observaties of 
metingen die je moet doen, et cetera.

Onderzoeksstrategie: het kiezen van je onderzoeksmethoden, en eventueel de manier waarop je 
meerdere methoden gaat combineren.

Onderzoeksvraag: verder gedetailleerde deelvragen, tot op het niveau van onderzoekseenheden.

Operationaliseren: een abstract probleem zodanig definiëren dat je het aan meetbare zaken kunt 
onderzoeken.

Vraagstelling: de problematiek geformuleerd in de vorm van een vraag waarop een of meer 
antwoorden mogelijk zijn.

Stap 5 Onderzoeksmethoden

Antwoordcategorieën: de antwoordmogelijkheden zijn van tevoren in categorieën gegroepeerd.

Assessment: een toets waarin men je kennis, vaardigheden en houding in samenhang met elkaar 
toetst.

Betrouwbaar: als je bij herhalingen steeds hetzelfde resultaat verkrijgt.

Documentenanalyse: documenten doornemen op relevante informatie voor je onderzoek.

Draagvlak: het feit dat de betrokkenen een bepaalde situatie (oplossing) accepteren.

Enquête: een onderzoeksmethode waarbij je de vragen van tevoren volledig uitschrijft en je de 
respondenten de keus geeft tussen een aantal antwoordcategorieën.
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Exploratief onderzoek: verkennend onderzoek; je kijkt welke aspecten bij een bepaald 
onderwerp een rol spelen.

Gestratificeerd: ingedeeld naar de te onderscheiden lagen in de populatie.

Indicator: goed meetbaar gegeven dat iets zinvols zegt over een bepaalde eigenschap van een 
onderzoekseenheid.

Inhoudsregister: een bestand waarin alle artikelen of onderwerpen systematisch worden 
aangegeven die in een bepaald jaar in een tijdschrift of vakblad hebben gestaan.

Interview: een gesprek met iemand die jou informatie kan geven die van belang is voor jouw 
onderzoeksvragen.

Kwalitatief onderzoek: onderzoek waarbij je gegevens op nominaal of ordinaal niveau verzamelt.

Kwantitatief onderzoek: onderzoek waarbij je gegevens op interval- of rationiveau verzamelt.

Literatuuronderzoek: de vakliteratuur doorzoeken naar gegevens en beschouwingen over het 
onderwerp van jouw onderzoek.

Meetprocedure: de wijze waarop je de meting uitvoert; je legt deze vast om een exacte herhaling 
mogelijk te maken.

Nauwkeurigheidsgrenzen: grenzen waarbinnen men geldige uitspraken kan doen.

Onderzoeksmethode: de methode die je gebruikt om de kenmerken van de onderzoekseenheden 
te verzamelen en te bewerken.

Onderzoeksobject: het onderwerp dat je onderzoekt.

Ongestructureerde observatie: het waarnemen van situaties waarvan je niet van tevoren hebt 
bepaald op welke aspecten en bijzonderheden je moet letten.

Parameters: kenmerkende grootheden bij onderzoekseenheden.

Participerende observatie: situaties waarnemen waar je zelf deel van uitmaakt.

Pilot: een proef om een bepaalde onderzoeksopzet uit te proberen.

Populatie: de gehele verzameling onderzoekseenheden, die vaak te groot is om in zijn geheel te 
onderzoeken, maar waar je wel uitspraken over wilt doen.

Proportioneel: evenredig, in dezelfde mate als iets anders.

Relevant: van toepassing zijnde.
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Representatief: de eigenschap van een steekproef zodat iedere onderzoekseenheid daarin ook kan 
voorkomen in de gehele populatie.

Respons: antwoord of reactie.

Statistische analyses: analyses op basis van statistisch verwerkte gegevens.

Statistische verwerking: het verwerken van getalsmatige gegevens over onderzoekseenheden 
met statistische methoden en technieken.

Steekproef: een deel van een populatie die je wel kunt onderzoeken, op basis waarvan je 
uitspraken kunt doen over de populatie.

Surveyonderzoek: een onderzoek met zoveel onderzoeksdata dat je die alleen kunt verwerken 
met een softwareprogramma, zoals SPSS.

Test: een bijzondere vorm van meten die moet voldoen aan eisen van efficiency, standaardisatie, 
normering, objectiviteit, betrouwbaarheid, validiteit en generaliseerbaarheid.

Valide: de uitspraak is geldig.

Vijfpuntsschaal: schaal waarop de respondenten hun antwoord op een vraag moeten aangeven 
door te kiezen uit vijf mogelijkheden.

Vooroordelen: oordelen op basis van een bepaalde zienswijze, met voorbijgaan aan de feiten.

Waarnemingsfouten: iets waarnemen dat niet bestaat of iets niet waarnemen dat wel bestaat, of 
je vergissen in de grootte van een verschijnsel en dergelijke.

Variabele: de onderzoekseenheid waarvan de kenmerken in grootte of betekenis kunnen variëren.

Willekeurig of random-select: het door het toeval laten bepalen welke eenheden er in de 
steekproef komen. Dat kan eventueel door nummertjes uit een hoed te trekken, maar er zijn ook 
tabellen voor.

Stap 6 Onderzoeksgegevens analyseren

Abstract: alles wat alleen maar als gedachte of als idee bestaat, niet tastbaar.

Analysemethoden: methoden waarmee problemen ontleed kunnen worden.

Analyseplan: een plan of schema waarin de statistische bewerkingen staan.

Analyseren: een vraagstuk of probleem in onderdelen ontleden om er daarna conclusies aan te 
kunnen verbinden.
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Categoriseren: de onderzoekseenheden toewijzen aan verschillende categorieën.

Centrummaten: grootheden waaruit blijkt in hoeverre de gevonden meetresultaten rond het 
gemiddelde of de mediaan liggen.

Chi-kwadraattoets: een grootheid die de sterkte van het verband tussen twee variabelen aangeeft.

Cirkeldiagram: een frequentieverdeling in de vorm van een cirkel of taart.

Coderen: de kenmerken van een onderzoekseenheid voorzien van een code.

Comprimeren: een veelheid van gegevens op een verantwoorde manier terugbrengen tot de 
gegevens waarmee je verder wilt werken.

Correlatie: de statistische mate waarin factoren met elkaar samengaan.

Documentenanalyse: een methode om documenten te onderzoeken en daar conclusies uit te 
trekken.

Extreme waarden: bijzondere waarden die je niet direct verwacht.

Frequentieverdeling: een tabel met de verdeling van de aantallen van de onderzoekseenheden in 
de gekozen categorieën.

Gemiddelde: het resultaat dat je verkrijgt als je alle waarnemingen optelt en deelt door het totale 
aantal.

H0-hypothese: een veronderstelling die voor de hand ligt en die je met een statistische toets wilt 
bewijzen.

H1-hypothese: de alternatieve hypothese die het tegengestelde resultaat als de H0 veronderstelt. 
Als de H0-hypothese wordt verworpen, is de H1-hypothese aannemelijker geworden.

Histogram: een grafische voorstelling van een frequentieverdeling met kolommen.

Identificeren: de identiteit vaststellen.

Index: een register of inhoudsopgave.

Instructies: de aangegeven wijze van werken.

Interpreteren: het uitleggen van de bedoeling achter de onderzoeksgegevens.

Intervalniveau: het niveau van gegevens over zaken waarvan je de onderlinge verschillen ook in 
getallen kunt uitdrukken.
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Kengetallen: geven de sterkste uitdrukking van een kenmerk dat voorkomt in de populatie of van 
een bepaalde eigenschap van het onderwerp.

Kritische waarde: de waarde die nog net binnen de toetsingsgrenzen ligt.

Kruistabel: een tabel waarin de gevonden eigenschappen van de onderzoekseenheden twee aan 
twee gekruist worden om na te gaan in hoeverre er verband is.

Lineaire relatie: een rechtlijnig verband.

Matrix: een schema met meerdere horizontale en verticale ingangen.

Mediaan: de middelste van een reeks in grootte gerangschikte waarnemingen.

Meetniveau: het niveau waarop de onderzoekseenheden gemeten worden:  nominaal, ordinaal, 
interval- en rationiveau.

Modus: de meest voorkomende waarde van een reeks waarnemingen.

Navigatie: de manier waarop je van het ene onderdeel van een website of een programma naar 
een ander deel gaat.

Nominaal niveau: het niveau van gegevens over zaken die je alleen maar op een abstracte manier 
met elkaar kunt vergelijken – het zijn losse categorieën.

Notatie: de manier waarop je gegevens of verbanden opschrijft. 

Normale verdeling: een gelijkmatige verdeling van een veelvoorkomende eigenschap in een 
populatie, die in een grafiek de vorm van een klok heeft en waarin de modus, mediaan en 
gemiddelde met elkaar samenvallen.

Oorzaak-gevolganalyse: een analyse waarbij je voor een probleem op systematische wijze 
probeert vast te stellen wat precies de oorzaak is en wat het gevolg.

Ordinaal niveau: het niveau van gegevens over zaken die je in een rangorde kunt zetten.

Pareto-regel: de regel waarin je kunt aantonen dat ca. 80 % van de problemen worden 
veroorzaakt door 20% van de gevallen.

Pearsons’ correlatiecoëfficiënt: een getal dat de correlatie tussen twee variabelen weergeeft.

Procesanalyse: een analyse van een proces waarbij je het proces eerst in beeld brengt, vervolgens 
ontleedt en dan kijkt naar de mogelijke verbanden met de problematiek.

Rationiveau: het niveau van gegevens over zaken die hetzelfde nulpunt hebben en waarvan je de 
verschillen in exacte getallen kunt uitdrukken.
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Regressieanalyse: de wijze waarop de richting van een functie tussen verschillende variabelen 
wordt voorspeld.

Scheefheid: als een grafiek links of rechts afwijkt van een normale verdeling.

Significantie: een betekenisvolle afwijking van de normale verdeling.

Spreidingsmaten: grootheden waaruit aan de hand van de meetresultaten blijkt in welke mate 
eigenschappen zich over de hele populatie voordoen.

SPSS-programma: een veelgebruikt softwareprogramma, waarmee je mogelijke verbanden tussen 
cijfermatige onderzoeksresultaten kunt zoeken en deze statistisch kunt toetsen.

Standaardafwijking: de statistische maat die laat zien in hoeverre een eigenschap in een 
populatie wel of niet gelijkmatig voorkomt.

Stapelen: overeenkomstige onderzoeksresultaten bij elkaar zetten en benutten voor het 
beantwoorden van de deelvragen van de vraagstelling.

Tijdreeks: een aantal waarnemingen in de tijd genomen en met elkaar vergeleken.

Triangulatie: het benutten van meerdere onderzoeksmethoden die elkaar versterken.

T-toets: een toets om het verband tussen kenmerken van twee groepen te bepalen.

Turfstaat: een overzicht waarin de waarnemingen stuk voor stuk zijn genoteerd.

Variantie: de gemiddelde gekwalificeerde afwijking van het gemiddelde.

Variatiebreedte: het totale verschil tussen hoogste en laagste score.

Verwerken en bewerken: het categoriseren van gegevens, het berekenen van kengetallen en het 
toetsen van de onderzoeksgegevens.

Visgraatdiagram: een schema waarin je de resultaten van een oorzaak-gevolganalyse in beeld 
kunt brengen.

Stap 7 Bevindingen en conclusies

Aanbevelingen: adviezen aan de opdrachtgever om een bepaalde actie te ondernemen. 

Arts-patiëntbenadering: een benadering waarbij de ene persoon zich als de deskundige (de arts) 
opstelt en aangeeft wat de ander (de patiënt) mankeert en wat die moet doen, zonder daar de eigen 
ideeën van de patiënt daarover bij te betrekken. 
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Bevindingen: de resultaten die je in je onderzoek vindt; soms gebruikt men deze term als je nog 
niet van harde conclusies kunt spreken.

Cliëntsysteem: een systeem waarin cliënten de belangrijkste factor vormen.

Conclusie: het eindpunt van je redenering, op basis van je onderzoeksresultaten, over hoe een 
zaak in elkaar zit.

Eindconclusies: de conclusies die je trekt, nadat je met je opdrachtgever hebt teruggekoppeld.

Expertbenadering: een benadering, waarbij de deskundige uitspraken doet op basis van zijn 
kennis van het onderwerp die hij toepast op de situatie.

Functioneel: als een zaak aan een doel of functie beantwoordt.

Genereren: voortbrengen.

Gevolgtrekking: conclusie; het eindpunt van je redenering, op basis van je onderzoeksresultaten, 
over hoe een zaak in elkaar zit. 

Kosten-batentheorie: een theorie waarin de positieve en negatieve effecten tegen elkaar worden 
afgewogen, bijvoorbeeld door ze in geld uit te drukken.

Managementsamenvatting: een samenvatting gericht op de leiding, waar zo duidelijk mogelijk 
in staat wat het probleem is en welke oplossing er mogelijk is.

Ontwerpen: het uitdenken en het in hoofdlijnen concreet maken van een oplossing.

Oplossingsrichtingen: de richtingen waarin de oplossingen gezocht worden, waaruit later een 
definitieve oplossing gekozen kan worden.

Prestatiecriteria: criteria waaraan de prestatie van een systeem moet voldoen.

Procesbenadering: een benadering waarbij de onderzoeker/adviseur een diagnose stelt in nauwe 
samenwerking met degene die het betreft, waarbij de inzichten zich gaandeweg ontwikkelen.

Projectfase: een deel van je projectweg.

Prototype: een eerste exemplaar van een product dat als proef dient, vóór het product in grotere 
hoeveelheden wordt gemaakt.

Risicoanalyse: een proces waarin je de risico’s en de gevolgen ervan voor je onderwerp op een 
rijtje zet en bestudeert.

Specificaties: de eigenschappen waaraan een product of dienst moet voldoen volgens de 
gebruiker/klant.
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Systeemtheorie: theorie waarin de werking van organisaties en processen wordt benaderd als 
samenhangende systemen.

Terugkoppeling: het gesprek met je opdrachtgever, waarin je hem de resultaten van het 
onderzoek en de oplossingsrichtingen meldt.

Verantwoording: weloverwogen uitleg hoe je precies te werk bent gegaan, welke keuzes je tijdens 
het onderzoek hebt gedaan.

Verbeterpunten: bepaalde punten in een systeem of proces die je kunt verbeteren, zodat het 
geheel beter kan functioneren.

Voorkeursoplossing: de oplossing die de voorkeur heeft van de onderzoeker en/of de 
opdrachtgever.

Wegingsfactoren: het toekennen van een eigen zwaarte aan de verschillende variabelen.

Stap 8 Rapporteren en presenteren

Animatie: een tekst levendig maken door plaatjes, bewegingen, of andere verrassende elementen.

Articuleren: woorden duidelijk uitspreken.

Draagvlak: de mate waarin de opdrachtgever en betrokkenen bereid zullen zijn om het met 
inzichten en oplossingen eens te zijn en die uit te voeren.

Examenpanel: de groep docenten die de inhoud van de scriptie, de presentatie daarvan en het 
eindgesprek beoordeelt.

Intonatie: verschillende toonhoogte in je zinnen aanbrengen.

Lay-out: het schema van rangschikking en indeling van teksten, koppen en illustraties in 
drukwerk.

Leesbaarheid: de mate waarin de doelgroep een tekst goed kan lezen.

Module: een samenhangende onderwijseenheid waarin ook de toetsing is opgenomen.

Prioriteit: voorrang van de ene activiteit boven een andere.

Statistische bewerkingen: het toepassen van statistische toetsen.

Verbaal en non-verbaal: verbaal is alles wat je met woorden doet, via je stem; non-verbaal zijn 
alle signalen die je publiek opvangt uit je houding, je gezichtsuitdrukking, je uiterlijk en kleding, de 
pauzes die je inlast, of je goed luistert et cetera.
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Fase 3

Stap 9 Invoeren en nazorg

Applicatiebeheer: het beheer van een speciale toepassing van (meestal) een geautomatiseerd 
systeem.

Audit: een systematische wijze om na te gaan of een systeem of proces functioneert volgens de 
eisen die je eraan mag stellen.

Centralisatie en decentralisatie: de mate waarin een organisatie vanuit een centrum wordt 
bestuurd en beheerst. De termen beschrijven de processen naar de twee polen toe.

Curatief: genezend; als je een acuut knelpunt effectief verhelpt.

Doorlichten: het tegen het licht houden van het functioneren van een systeem.

Financieel informatiesysteem: een systeem dat alle gegevens bevat en bijhoudt over het 
financieel functioneren van een organisatie of instelling.

Gekwalificeerde auditoren: personen die een audit mogen uitvoeren omdat ze daarvoor de 
vereiste kwaliteiten hebben.

Hackers: personen die op een vakkundige wijze tot een afgeschermd digitaal systeem door kunnen 
dringen en het kunnen ontregelen.

Helpdesk: een groep functionarissen bij wie anderen met vragen over de werking van een systeem 
of organisatie terechtkunnen en die daar zelf goed van op de hoogte zijn.

Incidentele nazorg: nazorg die nodig is door toevallige verstoringen van het functioneren van 
het systeem.

Implementatie: het invoeren van een of meerdere oplossingen.

Interventiemethoden: zijn methodische activiteiten bij de invoering.

Interventies: zijn activiteiten die de verandering ondersteunen.

Invoeringsprincipes: van tevoren afgesproken randvoorwaarden waar je je bij het invoeren van 
een oplossing aan moet houden.

Invoeringsfilosofie: samenhangende ideeën over hoe je een oplossing het beste kunt invoeren.
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Kwaliteitskringen: groepen werknemers die gezamenlijk het functioneren verbeteren, door het 
aandragen van ideeën en het uitvoeren van verbeteringen.

Logistiek systeem: een systeem dat ervoor zorgt dat fysieke zaken (met name voorraden 
producten) steeds op de juiste momenten op de juiste plaatsen zijn.

Nazorg: de diensten die je verleent aan de gebruikers van een nieuw systeem of product, bij 
vragen of problemen.

Onderhoudscontract: een overeenkomst waarin een opdrachtgever en een leverancier vastleggen 
welke onderhoudsactiviteiten er uitgevoerd zullen worden en tegen welke kosten.

Preventief: actie ondernemen waarmee je problemen voorkomt.

Participatie: is de methode waarin de betrokkenen meedenken en meepraten en meedoen met 
het onderzoek en het invoeren van de oplossing(en).

Supplementen: aanvullingen.

Structurele nazorg: onderhoud dat vanuit het systeem, noodzakelijk is om het systeem in stand 
te houden.

Systematische aanpak: een aanpak die erop gebouwd is dat een aantal elementen samen op een 
betrouwbare manier tot een juist resultaat leiden.

Taakstructurering: het structureren van taken binnen een functie, zodanig dat degene die de 
functie vervult afwisseling in activiteiten heeft. 

Teambuilding: speciale activiteiten ontwikkelen zodat mensen die met elkaar samen moeten 
werken, echte teams gaan vormen.

Veranderingsorganisatie: een tijdelijke organisatie die de verandering stuurt en begeleidt. Dit 
wordt alleen bij grootschalige veranderingen toegepast.

Verandermanagement: management dat de specifieke taak heeft om veranderingen tot stand te 
brengen.

Virussen: programma’s die een computerprogramma in de war sturen of vernietigen.

Zelfcontrole: de mate waarin je in staat bent om je eigen functioneren of een onderdeel daarvan 
te beheersen.
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Fase 4

Stap 10 Evaluatie

Afstudeerbegeleider: de docent die tot taak heeft om een student tijdens het uitvoeren van zijn 
afstudeeropdracht te begeleiden.

Bevoegdheid: dat men je in staat stelt om voor het uitoefenen van je taak beslissingen te nemen 
en bepaalde activiteiten uit te voeren.

Checklist: een uitputtende lijst met punten waaraan een systeem of proces moet voldoen.

Hoofddoel: het doel waarvoor een oplossing wordt ingevoerd.

Krachtenveld: is het veld van actoren en de belangen die daarbij en daarin spelen.

Nevendoel: een doel dat tegelijkertijd gediend kan worden, maar dat niet de kern van het 
oorspronkelijke probleem uitmaakt.

Procesevaluatie: de loop van het proces nalopen.

Randvoorwaarden: beperkende voorwaarden waaronder onderzoek plaatsvindt of een oplossing 
kan functioneren.

Reflectiecyclus: de steeds terugkerende wijze waarop je op het verwerven van jouw competenties 
terugkijkt.

Reflectieverslag: een verslag waarin je de nadruk legt op de manier waarop je zelf over het 
verloop van het afstudeerproces nadenkt en de wijze waarop je jouw competenties hebt verworven.

Verantwoordelijkheid: dat men erop rekent dat je je taken goed uitvoert omdat de gevolgen 
ervan belangrijk zijn voor anderen.


