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Beoordeling onderzoekslogboek & leeswijzer 
Student: Sander van der Brink  

Datum: 07-04-2022 

Interne examinator: Emily Huurdeman  

Externe examinator: Robin Brugman  

Uitspraak: Behaald / Niet Behaald 

 

Formele eisen (ja of nee) (1x nee=Niet behaald): Ja Nee 

Een leeswijzer (max. 2500 woorden) begeleidt het onderzoekslogboek. Het 

onderzoekslogboek in bijlage is toegankelijk, leesbaar en navolgbaar.  

X  

In het logboek is een leesbaar begeleidingsverslag aanwezig; dit is compleet en up-

to-date. 

X  

Het taalgebruik is op HBO-masterniveau. Er is geen verwarring over de betekenis 

door slordig taalgebruik, er wordt respectvol met bronnen omgegaan en er wordt 

gerefereerd conform APA-richtlijnen. 

X  

 

 

Feitelijke beoordeling  (1x O=Niet behaald; >1 T=Niet behaald) O T  V 

Relevante competenties die geheel of gedeeltelijk getoetst worden in dit product:  

 

- Eindcompetentie II: De HBO-master kunsteducatie ontwerpt en verricht op een methodologisch 

verantwoorde wijze praktijkgericht onderzoek en kan de resultaten ervan rapporteren, kritisch 

evalueren en communiceren.  

- Eindcompetentie V: De HBO-masterkKunsteducatie toont een zelfstandig lerende en kritisch 

reflecterende houding, waarbij hij zich bewust verhoudt tot artistieke en (kunst)pedagogische visies 

enerzijds en complexe maatschappelijke en ethische vraagstukken anderzijds. 

 

Dit wordt getoond door: 

….een helder navolgbaar in het logboek voor het betreffende werkveld relevant 

vraagstuk te formuleren en een passende onderzoeksmethodiek te presenteren. 

  X 

Ruimte voor aanvulling:  
Uit het onderzoeklogboek blijkt dat het vraagstuk zeer relevant is voor het werkveld en voor de 
verbetering van de kwaliteit van dramaonderwijs. De onderzoeksmethode wordt goed geduid 
overtuigd als logische keuze ten opzichte van het vraagstuk. 
 

….in het logboek een transparante en navolgbare verslaglegging op te nemen van 

gebruikte kwaliteitsvolle nationale en internationale bronnen en respondenten 

  X 



waaruit blijkt hoe theorieën, kernconcepten en werkwijzen door kritische analyse en 

reflectie gekoppeld zijn aan het eigen (praktijk)onderzoek. 

Ruimte voor aanvulling 
Vanuit het logboek en de routekaart wordt duidelijk dat er veel bronnen zijn bestudeerd en 
kritisch behandeld. Deze bronnen worden goed samengevat en geëvalueerd, maar mogen nog 
wat sterker verbonden worden aan het eigen praktijkonderzoek. Wat is de impact van een 
bepaalde theorie/bron op het onderzoek? 
 

…. een heldere, kritische, navolgbare weergave van het experimentele en/of 

empirische gedeelte van het onderzoek (toepassing in praktijk) en eigen rol als 

onderzoeker hierin. Dit praktijkgedeelte is diepgravend en wordt systematisch 

geïnterpreteerd.  

  X 

Ruimte voor aanvulling:  
Er is enorm veel data verzameld (in alle vormen en mate), de routekaart is helpend om hierin goed 
inzicht te geven. We zijn onder de indruk hoe de student het praktijkonderzoek gefaseerd heeft 
aanpakt en tussentijds uitgebreid op heeft reageert en reflecteert. 
 

….in het begeleidingsverslag, opgenomen in het logboek, te laten zien op welke 

wijze perspectieven van experts, begeleiders, medestudenten en het werkveld 

hebben bijgedragen aan gemaakte keuzes in proces, analyse of interpretatie. 

  X 

Ruimte voor aanvulling:  
Het begeleidingsverslag geeft helder inzicht in de feedback en de reflectie hierop. Ook zijn de 
gedane aanpassingen goed beschreven en vervolgens goed zichtbaar in het logboek. 
 

….het presenteren van duiding en (voorlopige) conclusies in de leeswijzer. Deze 

helder beschreven (voorlopige) conclusies komen navolgbaar voort uit analyse en 

documentatie van het uitgevoerde onderzoek en zijn op die manier ook inzichtelijk 

gemaakt in het logboek.  

  X 

Ruimte voor aanvulling: 
De (tussentijdse)conclusies in het onderzoeklogboek zijn helder en scherp onderbouwd met 

theorie, praktijk, leerpunten en kritische reflectie. De validiteit, ethische kwesties en vlakuilen zijn 

meegenomen in het duiden van de conclusies.  

 
Kleine kanttekening: De conclusies in de leeswijzer duiden voornamelijk theorie en niet zozeer 
voorlopige conclusies op de onderzoeksvraag/hoe de interventie bijdraagt aan bewustwording. 
De quotes van respondenten zijn uit de context gehaald waardoor het oppervlakkig over kan 
komen. De leeswijzer doet hierin niet volledig recht aan de diepgang van het onderzoek. Dat is 
iets om in de gaten te houden voor de verdediging en communicatie. 
 
Tot slot: Een hele basale en concrete vraag behoeft nog duiding: Hoe valt te concluderen dat de 
begeleidingsinterventie een bijdrage levert aan het meespelen met leerlingen om leerling tot spel 
te brengen? Hoe brengt deze interventie dit dan op gang? 



Algemene toelichting: 

Wat een hoop werk en wat een zorgvuldig werk, chapeau! Helder en goede structuur, kritische 

reflectie en heldere uiteenzetting. Er zit een sterke inherente logica in het onderzoek. De mooie 

visuele weergave biedt een goed overzicht met links in de leeswijzer ondersteunen hierin. De 

hyperlinks naar de ondersteunende bewijsvoering en documenten bevorderen de navolgbaarheid 

en transparantie. De kritische reflectie gedurende het hele onderzoek is sterk. De leeswijzer mag 

scherper en sterker, hierin mogen de tussentijdse sterker naar voren komen. We zijn benieuwd 

wat het onderzoek verder nog brengt, succes!   

 

 


