Inleiding.
Deze workshop is onderverdeeld in 2 gedeeltes.
1) Waar moet een onderzoek aan voldoen.
Let op: In jou project moet je vanaf nu hier aan voldoen.
2) Een voorbeeld van de instructies die binnen Scalda aan stagiaires wordt gegeven.
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Tip je mag na het bestuderen van deze workshop je opgedane kennis gelijk toepassen in je
project. Ben je hier nog niet mee bezig, dan zou je een opzet kunnen maken voor een nieuw
onderzoek.

1) Eisen onderzoeksopzet
Inleiding

Schrijf bij de inleiding in het kort iets over de opdracht en over de
aanpak. Het is handig om ook het doel van de opdracht nog eens te
formuleren.

Omschrijf het doel S.M.A.R.T.
Hiermee wordt het volgende bedoeld:

S Specifiek: het doel moet duidelijk en concreet zijn omschreven.
M Meetbaar: Geef aan in kwantiteit (hoeveel?), in kwaliteit (hoe
goed?), in tijd (hoelang?, wanneer klaar?) of in geld (kosten).

A Acceptabel ofwel aanwijsbaar: er moet draagvlak voor zijn.
R Realistisch is het doel haalbaar? Kan het doel worden bereikt?
Hier bij rekening houden met de praktijk.

T Tijdgebonden: de termijn waarop het gewenste resultaat, het
doel, moet worden bereikt.
Maak een algemene procesbeschrijving. Zoom daarna in op het deel van het proces waarin
het onderzoek zich afspeelt. Beschrijf duidelijk hoe het onderzoek past in het gehele
proces.

Geef antwoord op de volgende vragen:
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Wat is het probleem c.q. onderzoek?
Waarom is het probleem nog niet opgelost of onderzocht?
Waar in het proces speelt het probleem c.q. onderzoek?
Wat zijn de mogelijke oorzaken voor het ontstaan van het probleem c.q.
onderzoek?
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Randvoorwaarden Geef bij randvoorwaarden aan wat de voorwaarden zijn met
betrekking tot de uitvoering van de opdracht. Wat is er allemaal
nodig? (tijd, materiaal, plaats etc.)

Organisatie

Bij de organisatie van de opdracht beschrijf hoe de aanpak van de
opdracht verloopt. Beschrijf ook hoe de communicatie verloopt,
zowel intern als extern. Denk verder na over de zogenaamde
informatiebeheersing: wie levert welke informatie aan, waar wordt
de informatie opgeslagen, op welke manier gebeurt dit, etc.

Rollenverdeling

Bij de rollenverdeling beschrijf je de taken, rollen en
verantwoordelijkheden van de personen die aan de opdracht
meedoen.

Planning

Geef bij planning aan welke activiteiten er worden uitgevoerd, en
wanneer dat gebeurt. Ook mijlpalen worden in de planning
opgenomen. Vaak is het handig om een en ander in een
tijdsschema te zetten. (Excel: strokenplanning)

Mijlpalen

Beschrijf de mijlpalen (tussenproducten) en het tijdstip wanneer ze
worden opgeleverd.
In het onderdeel kwaliteit beschrijf je aan welke kwaliteitseisen het
resultaat moet voldoen volgens de opdrachtgever. (wanneer is het
resultaat van de opdracht goed genoeg?). Je beschrijft ook hoe de
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kwaliteit wordt beheerst.
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Kwaliteit

2) Voorbeeld: Instructies stagiaires Scalda










Voorblad : Titel; datum; auteur; docent
Inhoudsopgave met hoofdstukindeling en bladzijde verwijzing
Inleiding
Theoretische onderbouwing.
Uitwerking van de onderzoeksopdracht.
Conclusies en aanbevelingen.
Bronvermelding.
Bijlagen onderzoeksopdracht.
Bijlagen uitwerkingen verwerkingsopdrachten

Lettertype: Times New Roman; titels e.d. fonthoogte 16; tekst fonthoogte 12.
Omvang verslag: maximaal 30 pagina’s voor de onderzoeksopdracht en maximaal 10
pagina’s voor de verwerkingsopdrachten.

Wat te omschrijven in de inleiding?
Maak een algemene procesbeschrijving. Zoom daarna in op het deel van het proces waarin
het onderzoek zich afspeelt. Beschrijf duidelijk hoe het onderzoek past in het gehele
proces.
Geef antwoord op de volgende vragen:





Wat is het probleem c.q. onderzoek?
Waarom is het probleem nog niet opgelost of onderzocht?
Waar in het proces speelt het probleem c.q. onderzoek?
Wat zijn de mogelijke oorzaken voor het ontstaan van het probleem c.q.
onderzoek?

Wat te omschrijven in de theoretische onderbouwing?
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Beschrijf kort welke theorie ten grondslag ligt aan het oplossen van het probleem c.q.
onderzoek dat je hebt uitgevoerd. Geef aan welke wetmatigheden, formules, grootheden
en eenheden je gaat toepassen. In de bronvermelding geef je aan welke bronnen je hebt
gebruikt.

Uitwerkingen van de onderzoeksopdracht.
Het rekenwerk wordt dynamisch in Excel uitgevoerd, tekeningen worden in Visio gemaakt.
Conclusie en aanbevelingen.
Je zorgt voor onderbouwing van resultaten. Indien mogelijk voer je een kosten/baten
analyse uit ter ondersteuning van het onderzoek. In de aanbevelingen geef je aan of je
procesverbetering haalbaar is voor het bedrijf en waarom.

Bijlagen.
In de bijlagen doe je tabellen, grafieken, kosten/baten analyse.
De verwerkingsopdrachten neem je op in een aparte bijlage.
Bronvermelding.
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Titel boek, auteur, hoofdstukken die je gebruikt hebt.
Internet: websitepagina weergeven; http/:www.xxxxxx.nl

