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VOORWOORD

Steeds meer studenten kost het veel moeite verslag te doen van hun afstudeer-
onderzoek. Daarop wijst onder andere de sterke groei van het aantal personen 
en organisaties dat adverteert studenten daarbij te kunnen helpen. Uiteraard 
tegen een financiële vergoeding. Op dit moment staan er bij de Kamer van 
Koophandel ruim 400 bureaus ingeschreven met het woord ‘scriptiehulp’ in 
hun naam of omschrijving. Daaronder zijn organisaties met vestigingen in 
alle hogeschool- en universiteitssteden en met honderden freelancemedewer-
kers uit allerlei disciplines. Ze claimen studenten tegen tarieven van 50 tot 90 
euro per uur naar hun diploma te loodsen.

Het is onduidelijk in hoeverre deze vorm van scriptiehulp door de beugel kan. 
Zolang ze zich beperkt tot suggesties voor en feedback op de opzet en structuur 
van de scriptie en tot het corrigeren van formulerings- en spellingfouten, is ze 
legaal. Anders wordt het wanneer die hulp ertoe leidt dat niet de student, maar 
een bij een scriptiebureau of elders ingehuurde kracht de scriptie min of meer 
schrijft. Dan staat ze haaks op de eis, opgenomen in de examenreglementen van 
alle hogescholen en universiteiten, dat de afstudeerscriptie een eigen product is. 
Er is in dat geval sprake van fraude. Vandaar ook dat in het Hoger Onderwijs de 
activiteiten van de scriptiebureaus met argusogen worden gevolgd.

Met dit boek wil ik het studenten gemakkelijker maken zelfstandig – zonder de 
hulp van een dure buitenstaander, maar natuurlijk wel in samenspraak met hun 
onderwijs- en praktijkbegeleiders! – binnen de daarvoor bestemde tijd een pro-
fessionele afstudeerscriptie te produceren. Daartoe heb ik uit de schrijfpraktijk 
van het afstudeeronderzoek de onderwerpen en kwesties geselecteerd die door-
gaans de meeste problemen of vragen oproepen.

Waarop is die selectie gebaseerd? Vooral op de gesprekken die ik heb ge -
voerd met afstudeerbegeleiders en studenten uit diverse opleidingen in het 
HBO (bedrijfskunde, communicatie, marketing, economie) en WO (pedagogie, 
sociologie, psychologie, onderwijskunde, gezondheidswetenschappen). Ze 
steunt verder op mijn analyse van een groot aantal Nederlands- en Engelstalige 
scripties uit deze en andere studierichtingen. En ten slotte is die selectie ook 
voor een belangrijk deel ingegeven door mijn eigen ervaringen als begeleider 
van afstudeer-studenten in het HBO en WO. Daarom verwacht ik dat dit boek 
in beide vormen van Hoger Onderwijs goed bruikbaar is.

Peter Nederhoed
Groningen, 12 juli 2020
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1
INLEIDING

A naturalist’s life would be a happy one, 
if he had only to observe and never to write. 
– Charles Darwin

Bij ieder afstudeerproject gaat het om twee kernactiviteiten: onderzoeken en 
schrijven. Met het eerste heb je waarschijnlijk meer op dan met het tweede. 
En daarin sta je niet alleen. Zelfs gelouterde en ogenschijnlijk gemakkelijk 
formulerende onderzoekers hebben er vaak een broertje dood aan op papier 
te moeten zetten wat ze in hun onderzoek hebben gedaan en wat dat heeft 
opgeleverd. De uitspraak van Charles Darwin aan het begin van dit hoofd-
stuk illustreert het. Maar gelukkig kon ook hij er niet omheen. Schrijven is 
voor gedegen onderzoek onmisbaar.

FUNCTIES VAN SCHRIJVEN BIJ AFSTUDEERONDERZOEK

Waarom is schrijven over onderzoek zo belangrijk? Dat komt omdat het voor 
onderzoekers drie cruciale functies heeft:
a. een conceptualiserende functie;
b. een communicatieve functie;
c. een legitimerende functie.

a. Schrijven heeft in de eerste plaats een conceptualiserende functie: het maakt 
het mogelijk je gedachtestroom in waarneembare eenheden – in woorden en 
zinnen – op te splitsen en te fixeren. Je kunt pas weten wat je denkt, wanneer 
je ziet wat je denkt. Bovendien kun je door je denken te verwoorden je ge -
dachten inspecteren en analyseren. En dat brengt je menigmaal op het spoor 
van nieuwe ideeën en nieuwe relaties tussen ideeën, maar ook van hiaten, 
inconsistenties en dubieuze aannames. Ze dwingen je nog eens kritisch naar 
je onderzoek en de schriftelijke vertaling daarvan te kijken, de resultaten 
daarvan weer op te schrijven, te inspecteren, enzovoort, net zo lang tot je 
tekst je gedachten correct weergeeft. Kortom: je komt er achter wat je denkt 
door te schrijven, maar door dat te doen en te lezen wat je hebt opgeschreven 
scherp je ook je denken weer.
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b. Schrijven heeft daarnaast natuurlijk een communicatieve functie. De kennis 
die je met een afstudeerproject genereert, is kennis die je met anderen moet 
delen. Maar ze is voor hen pas bruikbaar wanneer je haar op een welover-
wogen wijze weet te communiceren. Bij een afstudeerproject gebeurt dat 
(onder andere) in de vorm van een schriftelijke presentatie: de afstudeerscrip-
tie of thesis. Ze moet de belangrijkste lezers van je werkstuk – beoordelaars 
en opdrachtgevers – in staat stellen zich een oordeel te vormen over de kwa-
liteit van je onderzoek en over de bruikbaarheid ervan voor de wetenschap of 
de praktijk. Alleen de informatie die daarvoor van belang is, moet in je scrip-
tie aan bod komen. Communicatief schrijven betekent daarom ook selectief 
omgaan met de informatie die je in de loop van je onderzoek hebt verzameld.

c. Schrijven heeft in de derde plaats in relatie tot onderzoek een legitimerende 
functie. Je afstudeerscriptie dient je lezers ervan te overtuigen dat je onder-
zoek relevant en deugdelijk is. Relevant is het wanneer het heeft geleid tot 
nieuwe kennis die een bijdrage levert aan het realiseren van een theoretisch 
of praktisch doel. Deugdelijk is het onderzoek wanneer uit de verslaggeving 
blijkt dat het zorgvuldig en integer is uitgevoerd en weergegeven.

Zowel in het HBO als in het WO zijn gedragscodes opgesteld voor zorg-
vuldig en integer onderzoek.1 Ze verschillen niet veel van elkaar. Mede 
daarom mogen hogescholen zich in het buitenland afficheren als ‘universi-
ties of applied sciences’. Wat houden die gedragscodes in?
• Zorgvuldig onderzoek vereist dat je de principes van de ‘wetenschappe-

lijke methode’ in acht neemt. Dat betekent dat je op een systematische 
manier gegevens verzamelt en analyseert, nauwkeurig de stappen be -
schrijft en verantwoordt die je in dat proces hebt genomen, ruwe gege-
vens zodanig archiveert dat ze gemakkelijk zijn te raadplegen. Daarmee 
maak je het onderzoek controleerbaar.

• Integer onderzoek impliceert dat je geen schade toebrengt aan mensen 
die bij je onderzoek betrokken zijn, geen gegevens verdoezelt die je niet 
goed uitkomen, eerlijk opbiecht welke tekortkomingen en beperkingen 
je onderzoek kent, uitkomsten niet vervalst, twijfels en contra-indicaties 
niet verzwijgt, beargumenteert waarom je bepaalde onderzoeksresul-
taten hebt uitgesloten, correct aangeeft wat de herkomst is van je uit-
spraken en ideeën.

DOEL VAN DE HANDLEIDING

In deze handleiding gaat het vooral om de tweede en derde functie van het 
schrijven: communiceren en legitimeren. Ze beoogt je handvatten te bieden 
om die twee functies zo goed mogelijk in je afstudeerscriptie toe te passen.
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• Wie communicatief schrijft, houdt in zijn of haar tekst nadrukkelijk reke-
ning met het perspectief en de belangen van de lezers. Dat doe je door je 
scriptie in logische en overzichtelijke eenheden te organiseren, te anticipe-
ren op de vragen en bezwaren die ze zou kunnen oproepen, en door je scrip-
tie in begrijpelijke, aantrekkelijke en directe bewoordingen te presenteren. 
Aan al deze communicatieve aspecten wordt in deze handleiding uitvoerig 
aandacht besteed.

• Juist in de legitimerende functie onderscheidt schrijven over onderzoek 
zich van schrijven over andere onderwerpen en in andere situaties. Dat 
komt omdat je in onderzoek voortdurend moet kiezen, beslissingen moet 
nemen. Maar andere keuzes zouden hebben geleid tot ander onderzoek en 
andere uitkomsten. Dat maakt het nodig die keuzes te beargumenteren, 
aan te geven waarom ze de voorkeur verdienen boven alternatieve. Eigen-
lijk is je scriptie voor een belangrijk deel een weergave van die keuzes – een 
beschrijving en verantwoording van het beslissingspad dat je in het onder-
zoek hebt gevolgd. In de handleiding wordt gesignaleerd waar deze keuze- 
en beslissingsmomenten zich voordoen en hoe je daarmee kunt omgaan.

INDELING VAN DE HANDLEIDING

De handleiding bestaat uit elf hoofdstukken, die omwille van de overzichte-
lijkheid in drie delen zijn ondergebracht.
• Deel I is gewijd aan de voorbereiding van de afstudeeropdracht: het vast-

stellen van het onderwerp ervan, het richten en plannen van het onderzoek 
erover, het opsporen en verwerken van literatuurgegevens, en de voorlopi-
ge indeling van de scriptie over het onderzoek.

• Deel II bespreekt de meest voorkomende onderdelen in een afstudeer-
scriptie. Ze worden onderscheiden in hoofdonderdelen en bijkomende on -
derdelen.

• Deel III gaat in op de schriftelijke presentatie van de uitvoering en uitkom-
sten van het afstudeeronderzoek. Aan de orde komt een aantal adviezen 
voor de drie belangrijkste formuleringseenheden ervan: alinea’s, zinnen en 
woorden.
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DEEL I
DE VOORBEREIDING 
OP DE AFSTUDEER-
OPDRACHT

Veel problemen bij afstudeeronderzoek zijn terug te voeren op de voor-
bereiding ervan. Die voorbereiding hoort uit te monden in een wel-
overwogen onderzoeksplan of onderzoeksvoorstel. Daarin verwoord 
je nauwkeurig waarom je, wat, op welke wijze gaat onderzoeken (zie 
figuur 1). Hoe luiden, met andere woorden, de doelstelling en vraag-
stelling van je onderzoek en welke werkwijze of strategie ga je daarin 
hanteren? Daarnaast kun je in het onderzoeksvoorstel, afhankelijk van 
de aard van je afstudeeropdracht en de voorschriften van je opleiding, 
aanvullende informatie over je onderzoek verstrekken.

De tweezijdige pijlen in figuur 1 laten zien dat doelstelling, vraagstel-
ling en werkwijze nauw aan elkaar zijn gerelateerd. Uit het eerste ele-
ment vloeit het tweede voort, uit het tweede het derde. Maar omge-
keerd dien je te controleren of de beslissingen over je werkwijze geen 
consequenties hebben voor je vraagstelling, en die over je vraagstel-
ling geen consequenties voor je doelstelling. Alleen zo ontstaat een 
samenhangend onderzoeksvoorstel.

Waarom?
Doelstelling

Wat?
Vraagstelling

Onderzoeksvoorstel
scriptieplan

Hoe?
Werkwijze

Figuur 1 Basiselementen van onderzoek
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In dit deel wordt beschreven hoe het traject naar zo’n onderzoeks-
voorstel er idealiter uitziet. Daarin zijn drie fasen te onderscheiden. In 
de eerste bepaal en begrens je het onderwerp van je afstudeeronder-
zoek (hoofdstuk 2). In de tweede formuleer je een bij dat onderwerp 
passende doel- en vraagstelling (hoofdstuk 3). In de derde ontwerp je 
een strategie die het mogelijk moet maken de vraagstelling efficiënt te 
beantwoorden (hoofdstuk 4).

Tot de voorbereiding op het afstudeeronderzoek worden hier ook 
gerekend het opsporen en vastleggen van literatuurgegevens (hoofd-
stuk 5) en het indelen van het afstudeerverslag (hoofdstuk 6). Beide 
onderwerpen spelen in die voorbereiding een belangrijke rol. Vandaar 
dat je aan het onderzoeksvoorstel vaak een (voorlopig) overzicht moet 
toevoegen van de geraadpleegde en nog te raadplegen literatuur, en 
van de indeling van je verslag.


