
 

ONDERZOEK DOEN 

 

 
 

DOEN 

Je gaat met je groepje een onderzoek uitvoeren, de resultaten verwerken met Excel en een kort 

verslag schrijven in Word. 

 

STAPPEN 

 

Stap 1 – oriënteren 

Bekijk de onderstaande stellingen: 

• Meisjes uit groep 8 houden het meest van One Direction. 

• Jongens uit de bovenbouw vinden Porche de mooiste auto. 

• De meeste jongens in groep 6/7 zitten op voetbal. 

• De meeste meisjes in groep 7/8 zitten op hockey. 

Denk je dat het allemaal waar is? Dat kun je onderzoeken! 

Is er een stelling die jij wilt onderzoeken? Misschien wel een van de bovenstaande stellingen? 

Kies of bedenk een stelling die jullie gaan onderzoeken. 

 

Laat de stelling eerst zien voor je verder gaat. 

 

Stap 2 – gegevens verzamelen 

Hoe ga je gegevens verzamelen? Met een vragenlijst? 

En waar ga je de gegevens bewaren? Denk daar eerst samen over na. 

Als je dat weet, ga je aan de slag om alle gegevens te verzamelen. 



 

Laat eerst alle verzamelde gegevens zien voor je verder gaat. 

 

Stap 3 – gegevens verwerken 

Excel is een heel uitgebreid programma. Je kunt er van alles mee. 

Bijvoorbeeld grafieken maken voor jullie onderzoek. 

Dat is precies wat jullie nu gaan doen. 

 

1. Open Excel. 

2. Schrijf bovenaan wat jullie hebben onderzocht. 

3. Maak daaronder een tabel met alle gegevens, bijvoorbeeld zo: 

 
4. Om er een grafiek van te maken selecteer je de eerste en de tweede kolom, zo: 

 
5. Kies nu uit het menu Invoegen > Grafiek 

6. Kies voor dit staafdiagram: 

 
7. Als het goed is zie je nu een grafiek verschijnen 

 
 

Laat de grafiek zien voor je verder gaat. 
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Stap 4 – een verslag maken 

Schrijf nu een onderzoeksverslag in Word. 

Dat hoeft niet heel uitgebreid, maar gebruik daarvoor de volgende hoofdstukindeling: 

1. Onderzoeksvraag 

Beschrijf welke vraag of stelling jullie hebben onderzocht. 

2. Aanpak 

Beschrijf hoe je het onderzoek hebt aangepakt. 

3. Resultaten 

Laat zien wat de resultaten zijn. 

Tip: de grafiek uit Excel kun je gemakkelijk kopiëren en plakken naar Word. 

4. Conclusie 

Schrijf jullie conclusie op, dat is het antwoord op de onderzoeksvraag. 

 


