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Module 13 

 
Levert een bijdrage aan onderzoek 

 
Competentie 3.4 

 
Deelkwalificatie 3. Kwaliteit 

 

 
 
 ‘De werkelijke ontdekker is niet degene die iets nieuws vindt, maar degene die daarvan  het 

eerst de betekenis ziet ‘ 
Max Verworn 
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Inhoudsopgave 
 
 

 

Inleiding op de module (inhoudelijk)      blz. 4 

 

Eindtermen         blz. 5 

  

Module overzicht        blz. 5  

 

Competentie  3.4  Een bijdrage leveren aan onderzoek 

Opdracht 1. Schrijf samen met je werkgroep een z.g. groepsscriptie blz. 7 
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Inleiding op de module 

In deze module werken we aan de competentie: ‘Een bijdrage leveren aan 

onderzoek ‘.  De module bestaat uit maar één opdracht, namelijk het schrijven van 

een groepsscriptie. Je gaat samen met je werkgroep op onderzoek uit  rondom een 

bepaald gekozen thema. D.m.v. literatuurstudie en het schrijven van een scriptie 

diepen jullie dit onderwerp uit en schrijft er een scriptie over. Op deze wijze lever je 

een bijdrage aan onderzoek en komt de door jullie uitgediepte materie ter 

beschikking voor andere homeopaten. 

De scripties zullen namelijk op de website gepubliceerd worden . 

 

De samensteller
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Eindtermen 
 
3.02.01   kan kennis delen met collegae  klassiek homeopaten;  R/c/i 
 
3.02.02  kan  publicaties schrijven en/of participeert op het eigen   R/c/i 

vakgebied t.b.v.  bij- en nascholing t.b.v. collegae;   
 
3.02.04  levert een bijdrage  t.a.v.  onderzoek op het gebied   R/c/i 

van de klassieke homeopathie 
 
 
 

Module overzicht 
 

Competenties Opdrachten Contacturen  SBU 

 
Competentie 3.4 
 

 
1 groepsscriptie naar keuze 

 
7 

42 

 
 
 



 
 

 

Module  13   Competentie 3.4 een bijdrage leveren  aan onderzoek      HAN Orion    022009  6 

 
 

Competentie 3.4.   
Een bijdrage leveren aan onderzoek 
 
Vakken die een bijdrage leveren aan deze competentie: 

 

 

Overzicht lesinhoud 

- uitleg over de bedoeling van de scriptie;  

- uitleg over de aanpak ervan; 

- doornemen van geschikte thema’s. 

 

Leerdoelen 

Je  kunt na het doorwerken van deze competentie: 

- zelfstandig een literatuurstudie opzetten; 

- kennis delen met collegae  klassiek homeopaten;   

- een publicaties schrijven op het eigen vakgebied;    

- leen bijdrage leveren t.a.v. literatuuronderzoek op het gebied    

 van de klassieke homeopathie. 
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Opdracht 1 Verdiep je als werkgroep in een onderwerp 

naar keuze. Diep het uit en schrijf er een gezamenlijke 

scriptie over. Betrek alle voor de homeopathie relevante 

aspecten bij deze opdracht. 

 

Situatieschets 

 

Deze opdracht is niet aan een situatieschets gebonden. 

 

 

 

Oriëntatie 

Oriëntatie op de opdracht. 

Gegevens verzamelen. 

Literatuurstudie. 

 

Beginsituatie 

Bewust vaststellen welke voorkennis en ervaring reeds aanwezig is. 

 

Persoonlijke leerdoelen 

Student legt  tevoren de persoonlijke leerdoelen vast. 

 

Leeractiviteiten 

Overzicht leeractiviteiten  

Categorie/ 

nr 

Soort Waar Met wie Begeleiding Duur 

A 1 Doetaak Thuis Indiv./ werkgroep Geen Naar 

behoefte  

B1 /B2 Inventarisatie/les School Groep / 

werkgroep 

Docent 2 Dagdelen 



 
 

 

Module  13   Competentie 3.4 een bijdrage leveren  aan onderzoek      HAN Orion    022009  8 

C1 Doetaak thuis Indiv./werkgroep Geen Naar 

behoefte 

 

 

Leeractiviteit  A1 

- Neem als werkgroep de lijst met onderwerpen door en kijk of er een onderwerp bij is 

dat jullie speciale interesse werkt. Is dat niet het geval bedenk dan gezamenlijk een 

eigen onderwerp en vraag  de coordinator per e-mail  om goedkeuring.  

 

- Lijst van onderwerpen:  

• Verschillende aspecten van de vogelgriep 

• Verschillende aspecten van de verre reizen en tropische ziekten 

• Goud als innerlijke en als uiterlijke waarde 

• De kredietcrisis 

• Ziekte als lot en kans 

• Homeopathie en hospice 

• Homeopathie en traumatologie  

• Homeopathie en farmacie  

• Homeopathie en politiek  

• Homeopathie en menselijke individualiteit 

• Stromingen binnen de homeopathie   

• Alle mogelijke andere onderwerpen in overleg met de coördinator  

 

Leeractiviteit B1 

- Neem deel aan de klassikale inventarisatie. Stel alle vragen die je in je literatuurstudie 

bent tegen gekomen. Bespreek de fasen oriëntatie, beginsituatie, gewenst resultaat. 

Vraag onduidelijkheden vanuit de literatuurstudie na. 

- Uitleg over de bedoeling van de scriptie.  

- De docent geeft uitleg over de aanpak van de scriptie.  

- Doornemen van geschikte thema’s. 

- Leg je onderwerpkeuze aan je docent voor. De docent is beschikbaar voor het 

beantwoorden van vragen. 
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- Je bent twee maal een dagdeel op school voor deze competentie. Je kunt dan met 

vragen of problemen aangaande jullie scriptie bij de docent terecht. 

- Verder kunnen vragen per e/mail voorgelegd worden .heb je geen vragen dan werk je 

op school aan je scriptie.    

 

Leeractiviteit  C1 

- Start meteen in  Januari met je onderzoek en werk er naar toe dat je in december jullie 

gezamenlijke scriptie in kunt leveren.  

- Benoem een voorzitter en een notulist  om ervoor te zorgen dat jullie bijeenkomsten  

efficiënt en effectief verlopen.  

- Geef elkaar  feedback op het functioneren en op je bijdrage aan het geheel 

- Waak er gezamenlijk voor dat afspraken duidelijk op papier komen en afspraken 

worden nagekomen 

- Verdeel onderling de werk/opdrachten 

- Evalueer regelmatig de voortgang zowel product als ook proces 

- Spreek elkaar zo nodig aan op elkaars verantwoordelijkheden 

- informatie vind je via Google,of de website van de SHH of  betreffende leerstof uit je 

opleiding. 

 

Reflectie 

Inhoudelijke en procesmatige zelfreflectie van de studenten. 

Hoe was het om zo zelfstandig met een groepsopdracht bezig te zijn.? 

Hoe verliep de samenwerking? 

Hoe hebben jullie onderlinge meningsverschillen opgelost? 

 

Transfer 

Het geleerde wordt losgekoppeld uit de context en er wordt bewust gezocht naar andere 

toepassingsmogelijkheden. 

 


