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1. Wat is onze onderzoeksvraag?

Wat valt ons op aan de duivels in het schilderij Verzoeking van de heilige Antonius? 

2. Wat is volgens ons het antwoord op de onderzoeksvraag? En waarom denken we dat?
[Dit noemen onderzoekers een ‘hypothese’] 

De duivels van Jheronimusch Bosch hebben vaak geen rode hoorn zoals we gewend zijn. In zijn 

schilderijen zien duivels er vaak anders uit, dus we verwachten dat ook deze duivels anders 

zullen zijn. 

3. Hoe gaan we dit onderzoeken?
[Denk aan: Wie of wat gaan we onderzoeken, op welke manier gaan we meten en hoe vaak of bij hoeveel mensen 
moeten we het onderzoek doen om echt antwoord te krijgen op de vraag]  

We zoeken het schilderij Verzoeking van de heilige Antonius op op de website 

Boschproject.org. Op die website staat een overzicht van alle duivels die in het schilderij zijn 

afgebeeld.  Die afbeeldingen bekijken we op de computer en we printen ze uit. We bekijken 

samen wat ons opvalt aan de duivels, hoe we kunnen zien dat het een duivel is en welke 

overeenkomsten we zien tussen de duivels.  

4. Wat moet in het onderzoek hetzelfde blijven en wat verandert (eerlijk onderzoek)?

Dit is een waarderingsvraag, er hoeft dus niets veranderd te worden. 

5. Hoe schrijven we de resultaten op tijdens het uitvoeren van het onderzoek?
[Antwoorden kort opschrijven, in een tabel opschrijven, streepjes zetten, …] 

We schrijven onze antwoorden per vraag op. 

6. Welke hulp en materialen hebben we nodig? Hebben we van iemand toestemming nodig?

 Computer

 Printer

 Pen en papier

Toestemming nodig van: geen toestemming nodig 
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7. Schrijf hieronder in stappen op wanneer jullie wat gaan doen.
Schrijf er ook bij wie het gaat doen.

Taak Wie? Wanneer? Waar? 

Duivels opzoeken op de computer en printen 

De duivels goed bestuderen en samen overleggen 

over de vragen  

Beslissen over onze antwoorden en deze opschrijven 
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