
 

 

Buurtonderzoek Jeruzalem 

Namen: …... 

Inleiding 

Beschrijf hierbij de wijk Jeruzalem in het kort op basis van je ervaringen en het artikel in 

het Brabants Dagblad (bit.ly/2lZP5L). (Minimaal 100 woorden.) 

Leg uit waar het onderzoek over gaat. Gebruik hierbij minimaal één of meerdere 

begrippen uit de leertekst. (Minimaal 100 woorden.) 

 

Onderzoeksvraag 

In het artikel dat je hebt gelezen ter voorbereiding worden uitspraken gedaan over de 

herstructurering in de wijk Jeruzalem (bit.ly/2lZP5L).   

Welke onderzoeksvraag kun je hierbij formuleren?  

Je onderzoeksvraag mag je tussentijds aanpassen en hoeft pas bij de presentatie 

definitief te zijn.  

Leg uit waarom je dit wilt onderzoeken. Gebruik hierbij minimaal één of meerdere 

begrippen uit de leertekst. 

 

Hypothese 

Schrijf hier je voorlopige antwoord op je onderzoeksvraag. 

Plan van aanpak 

Schrijf hier op welke variabele(n) uit de vragenlijst je wilt gebruiken en waarom.  

Gebruik hierbij minimaal één of meerdere begrippen uit de leertekst. 

http://bit.ly/2lZP5Lt
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Resultaten 

Schrijf hier op welke variabele(n) je hebt gebruikt om te bepalen of er een verband is en 

hoe je deze hebt gebruikt. Geef dus steeds een uitleg en een berekening, draaitabel 

en/of diagram. 

Analyseer de resultaten van deze verbanden en trek een passende conclusie. 

Tip: tijdens wiskunde heb je in opdracht 4 geoefend hoe je verbanden bepaalt tussen 

variabelen. Stel vooral vragen aan je wiskunde-expert als je hulp nodig hebt bij het 

bepalen van verbanden. 

Conclusie 

Formuleer hier het antwoord op jullie onderzoeksvraag. Gebruik minimaal één of 

meerdere begrippen uit de leertekst. 

Reflectie  

1. In hoeverre is dit onderzoek representatief? Denk hierbij aan... 

○ spreiding in locatie, tijd, leeftijd; 

○ wie de vragen wel of niet heeft ingevuld; 

○ betrouwbaarheid van invullen, eerlijkheid van interviewers en 

geïnterviewden. 

○ het betrouwbaarheidsinterval (zie wiskunde opdracht 5) 

2. Wat is hiervan het gevolg voor de conclusies die je gaat trekken? 

3. Wat hebben jullie tot nu toe geleerd van het doen van wetenschappelijk 

onderzoek? 

4. Welke verbeterpunten zouden jullie kunnen bedenken voor dit onderzoek? 

 

5. Lees onderstaande uitspraken. Met welke uitspraak zijn jullie het vooral eens op 

basis van jullie onderzoek? Leg je antwoord uit. 



 

 

 

○ Leefbaarheid van wijken hangt samen met (ouderdom huizen, eigendom 

huur of koop, woningtype, onderhoud), bewonerskenmerken (grootte 

huishouden, etniciteit, inkomen, gezinsfase, leeftijd) en de woonomgeving. 

○ De leefbaarheid en de sociale veiligheid in de leefomgeving (wijk, buurt) 

hangen samen met de sociale cohesie, de sociale netwerken en 

gehechtheid aan een plaats.   

○ De beleving van de openbare ruimte, dus ook van de sociale veiligheid 

van de woonomgeving, is ten dele subjectief.   

Tips 

Ondersteun je onderzoek waar mogelijk met extra bronnen, grafieken of tabellen. 

Geef je tekst meer diepgang door begrippen te gebruiken uit de leertekst. Maak 

dikgedrukt! 

Tip: dit eindverslag kun je bij wiskunde voor opdracht 6 gebruiken. 

 


