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Inhoud presentatie 

Hieronder vind je een overzicht van alle onderdelen die in een onderzoekspresentatie moeten zitten. 
Let erop, welke manier van presenteren je ook kiest (filmpje, poster, powerpoint of iets anders), alle 
onderdelen van de presentatie moeten erin zitten.  Steeds als je een onderdeel af hebt, kleur je het 
hokje. 

 Inleiding Vertel wat het onderwerp, thema of subthema van de presentatie is. 

 Onderzoeksvraag Vertel wat je onderzoeksvraag is. Vertel ook hoe je bij deze  onderzoeksvraag
gekomen bent. 

 Voorspelling of
hypothese

Vertel wat je van tevoren dacht dat het antwoord op de onderzoeksvraag zou 
zijn. 

 Onderzoeksplan Vertel kort wat jullie hebben opgeschreven in het onderzoeksplan om jullie 
onderzoek voor te bereiden / te ontwerpen. 

 Uitvoering
onderzoek

Vertel of laat zien wat jullie gedaan hebben bij het uitvoeren van het 
onderzoek. 

 Resultaten Vertel de resultaten van het onderzoek. Je hoeft niet alle resultaten te 
bespreken, alleen de resultaten die echt belangrijk zijn voor de conclusie. 

 Conclusie Vertel wat je conclusie is en hoe deze antwoord geeft op de onderzoeksvraag. 

 Discussie  Vertel wat jullie van het antwoord op de onderzoeksvraag vinden: past
dat bij wat jullie van tevoren hadden voorspeld?

 Beschrijf waarom jullie denken dat deze resultaten en conclusie
gevonden zijn. Is je onderzoek gelopen zoals je van plan was? Vertel
waarom.

Vertel of er nog andere verrassende dingen uit het onderzoek zijn 
gekomen. 

 Vertel wat jullie een volgende keer anders zouden doen aan het
onderzoek.

Voor wie zijn de resultaten van jullie onderzoek handig/bruikbaar? 
Vertel waarom. 

Controleer je presentatie: 

1. Zitten alle onderdelen in je presentatie? Heb je alle hokjes aangekruist?

2. Kijk nog eens na je presentatie: heb je alle woorden en zinnen goed geschreven? Kloppen de plaatjes
en grafieken?
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