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7. Schriftelijk presenteren van teksten 

 

Doelstellingen bij dit leerstofonderdeel 

 

In dit leerstofonderdeel zal je leren dat aan zowel de vorm als aan de inhoud van een 

wetenschappelijke presentatie de nodige aandacht moet besteed worden. Wat de vorm van een 

scriptie betreft, focussen we op een aantal algemene vormelijke aspecten, op het indelen van de 

verhandeling in rubrieken en op het lay-outen daarvan. Om dit alles volgens de richtlijnen te 

realiseren, is basiskennis tekstverwerking vereist. Omwille van het wijdverspreide gebruik ervan 

onder de studenten, ligt de nadruk op het gebruik van Microsoft Word. Daarnaast moet een 

wetenschappelijke presentatie ook inhoudelijk goed opgebouwd zijn. Je leert hier dus ook welke 

inhoudelijke criteria er gelden voor wetenschappelijke verhandelingen: logica, structuur, taal en 

diepgang. 

We verwachten dat je in staat bent om in jouw schriftelijke presentatie de noodzakelijke delen op 

te nemen, rekening houdend met de aanbevelingen in deze handleiding. We verwachten bovendien 

dat je tabulaties, interlinie, uitlijning, paginanummers, voetnoten, lettertype en lettergrootte kan 

instellen in een tekstverwerkingsprogramma zoals Word. Aan het einde van dit leerstofonderdeel ben 

je ook in staat om afkortingen foutloos te gebruiken, een taal te ontwikkelen die evenwichtig, 

systematisch, verzorgd en objectief is, geldige argumenten te ontwikkelen om beweringen te staven 

en inhoudelijk zinvolle titels te creëren (dit alles is een kwestie van taal). Bovendien kan je de 

onderscheiden delen in de meest logische volgorde plaatsen (structuur) en overgangen tussen de 

delen en in de tekst voorzien (logica). Je kan tenslotte ook voldoende materiaal aandragen dat 

relevant is in het licht van de wetenschappelijke discipline die de context voor de verhandeling vormt 

(diepgang). 

Teksten schriftelijk presenteren betekent het opbouwen van een wetenschappelijk argument met 

behulp van een transparante weergave van relevante informatie uit de geraadpleegde bronnen. Dit lijkt 

het evidente vervolg van het voorbereidend lezen (zie hoofdstuk Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden.), maar is het geenszins. Sommigen denken daarbij aan het overnemen van relevante 

passages uit geraadpleegde bronnen, ze vervolgens herschikken tot een nieuw geheel, een paar 

verbindingszinnen inlassen en … klaar! Helaas, zij zullen bij het doornemen van deze handleiding de 

ene desillusie na de andere beleven! Er zijn immers inhoudelijke én vormelijke criteria waaraan een 

wetenschappelijke presentatie uiteindelijk moet voldoen. En daarmee dient reeds bij het schrijven van 

de tekst rekening te worden gehouden.  

Een verhandeling of scriptie moet logisch en gestructureerd zijn, de noodzakelijke delen bevatten 

en in de juiste volgorde. Het taalgebruik moet objectief zijn, systematisch, evenwichtig en verzorgd. 

Voor iedere stelling moeten geldige argumenten aanwezig zijn, woorden moeten goed gekozen zijn en 
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titels inhoudelijk zinvol. Tenslotte moet een verhandeling voldoende diep graven in de aspecten van 

het onderwerp en voldoende materiaal bevatten dat relevant is voor de wetenschappelijke discipline 

die er de context voor vormt. Al deze elementen vormen de inhoudelijke criteria voor een 

wetenschappelijke verhandeling en zullen in dit hoofdstuk uitvoerig aan bod komen. 

De vorm verzorgen betekent vooreerst overal waar nodig tekst –of voetnootreferenties invoegen 

en een referentielijst opstellen. Dit werd reeds in het vorige hoofdstuk uitvoerig behandeld. Een ander 

vormelijk criterium is het correct construeren van tabellen en grafieken. Dit komt in hoofdstuk Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden. aan bod. Andere vormelijke criteria betreffen de opdeling van de 

tekst in rubrieken en deze vervolgens op de juiste manier opmaken. Dat zijn de vormelijke criteria 

waarop in dit hoofdstuk de nadruk zal liggen. 

7.1. Vormelijke criteria voor een wetenschappelijke tekst 

7.1.1. Vereisten inzake het aanbrengen van onderdelen of rubrieken 

In een wetenschappelijke tekst kunnen diverse delen worden onderscheiden. De titelkeuze -

bijvoorbeeld literatuurlijst, literatuur, referentielijst, referenties of bibliografie?- en de wijze waarop de 

delen worden aangegeven, is een zaak van afspraak.  

Schema 1. Overzicht van te onderscheiden delen naargelang de aard van de presentatie 

Voor korte presentaties: Voor meer uitgebreide presentaties: 

• Titelblad 

• Inhoudstabel 

• Lijst van tabellen 

• Lijst van figuren  

• Lijst van afkortingen 

• Inleiding bij de tekst  

• Tekstgedeelte 

• Algemeen besluit  

• Lijst met referenties  

• Bijlagen 

• Omslag met het titelblad 

• Blanco blad 

• Titelblad 

• Inhoudstabel 

• Lijst van tabellen 

• Lijst van figuren  

• Lijst van kaarten 

• Lijst van afkortingen 

• Voorwoord 

• Inleiding bij de tekst  

• Tekstgedeelte 

• Algemeen besluit  

• Lijst met referenties  

• Bijlagen 

• Blanco blad 

• Rugblad 
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De items in dit schema verdienen wat meer uitleg, te beginnen met het tekstgedeelte. Over de overige 

delen kunnen we korter zijn.  

7.1.1.1. Toelichting bij het tekstgedeelte 

In de eigenlijke tekst wordt de argumentatie ontwikkeld. Als auteur maak je een selectie van alles wat 

je gelezen, gehoord en gezien hebt en brengt het hier samen in één verslag. De tekst is gestructureerd 

zoals in de inleiding aangegeven staat. De eigenlijke tekst moet de verwachtingen, die in de inleiding 

werden opgeroepen, inlossen.  

Aan elk van de facetten, niveaus of invalshoeken die er in het onderwerp te onderscheiden zijn, 

wordt best een apart hoofdstuk of minstens een eigen paragraaf besteed. Elk stuk kan dan als een 

miniverslag worden opgevat met een eigen redeneerstructuur. Aan het begin van zo'n nieuw stuk moet 

dus worden aangegeven wat er gaat gebeuren, aan het einde beschrijft men bijvoorbeeld wat men te 

weten is gekomen en wordt een overgang naar het volgende stuk ingelast. Hou ook altijd al rekening 

met wat in het besluit zal geconcludeerd worden. De lezer moet immers in staat zijn om later tot een 

oordeel te komen over de aannemelijkheid van de conclusies.  

Voorzie informatie uit andere bronnen van bibliografische verwijzingen. Waarom en hoe dat 

moet, is elders in deze handleiding behandeld (zie hoofdstuk Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden.). 

Wie verslag uitbrengt van eigen onderzoek, dient in het tekstgedeelte ook een probleemstelling en 

een toelichting bij de gebruikte methode op te nemen. Een probleemstelling is een situering van de 

maatschappelijke context en de maatschappelijke relevantie van het onderzoeksthema. Dit betekent dat 

hier duidelijk wordt gemaakt waarom voor het onderwerp gekozen werd, waarom het interessant is dit 

onderzoek te doen, welke gebeurtenissen in het verleden hebben bijgedragen tot de situatie zoals die 

nu is, welke hypothesen het uitgangspunt zullen zijn en hoe die gestaafd worden door de realiteit, ... In 

het deel over de gebruikte methode moet uitvoerig verslag worden uitgebracht van de 

onderzoeksmethode(n) en eventueel welke problemen zich daarbij hebben voorgedaan.  

Afhankelijk van het soort onderzoek zal de indeling van het tekstgedeelte er anders uitzien. 

Participerende observatie, literatuurstudie, historische analyse, tekstkritiek, onderzoek op basis van 

interviews, inhoudsanalyse, ... Elk soort onderzoek stelt zijn eisen. Wees creatief en bespreek 

mogelijke indelingen met de promotor. 

7.1.1.2. Toelichting bij de lijst met afkortingen 

Sommige afkortingen zijn zo algemeen bekend dat ze niet hoeven opgenomen te worden in een lijst 

met afkortingen. Men spreekt dan over conventionele afkortingen. Het betreft dan de afkortingen 
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uit bibliografische referenties (zoals CD, Diss. Lic., e.a., z.u., p. of pp.) en afkortingen uit de 

omgangstaal. Die laatste zijn afkortingen die toegelaten zijn volgens de regels van de taal in het 

algemeen, dewelke je dus in een verklarend woordenboek kan terugvinden (m.a.w., bijv., d.m.v., etc., 

m.u.v., n.a.v., vnl., ...). Als een lijst met afkortingen in een wetenschappelijke presentatie wordt 

opgenomen, dan horen de afkortingen uit bibliografische referenties en uit de omgangstaal daar dus 

niet in thuis.  

Behalve de conventionele afkortingen zijn er ook niet-conventionele afkortingen. Dat zijn 

afkortingen waarvan je mag veronderstellen dat ze door het merendeel van de lezers niet gekend zijn. 

Ze worden in de tekst van de verhandeling uitgelegd wanneer ze voor het eerst gebruikt worden. Ze 

worden bovendien opgenomen in een lijst met afkortingen. Tot deze categorie behoren afkortingen 

van eigennamen (zoals A.W.B.Z.: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten; B.B.K.: 

Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars; C.A.D.: Consultatiebureau voor alcohol en drugs; 

C.E.P.E.S.S.: Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies; E.T.U.: Europese TolUnie) en 

vaak gebruikte afkortingen in juridische documenten (adv.: advies; al.: alinea; A.E.: arrêté de 

l'exécutif; A.M.: arrêté ministériel; A.R.: arrêté royal; Besl.: beslissing; K.B.: koninklijk besluit; Nat.: 

nationaal; W: wet, e.d.). 

De lijst van afkortingen omvat de gebruikte onconventionele afkortingen én de woordcombinatie 

waarvoor de afkorting staat. Het is niet nuttig hier te verwijzen naar de pagina waarop de afkorting te 

vinden is. 

7.1.1.3. Toelichting bij de overige onderdelen uit een wetenschappelijke presentatie 

Op het titelblad staat altijd de naam van de auteur vermeld, het academiejaar, de naam van de 

universiteit en de faculteit, het studiejaar, de titel van de verhandeling of scriptie met eventueel een 

ondertitel, de naam van het vak en van de titularis van het vak waarvoor de opdracht wordt gemaakt. 

Een wetenschappelijk werk moet vooraan voorzien zijn van een inhoudsopgave. Daarin wordt 

verwezen naar de delen en naar de bladzijden waarop deze zich bevinden. De inhoudstabel moet de 

lezer in staat stellen selectief te lezen. Ze geeft immers in enkele seconden een idee van het soort 

publicatie (literatuuronderzoek, eigen empirisch onderzoek, casestudie,...), de gedetailleerdheid van de 

informatie, interessante rubrieken, benaderingswijze en gekozen invalshoeken. De titels uit de 

inhoudstabel moeten uiteraard overeenstemmen met de titels in de tekst. Titels moeten zo significant 

mogelijk zijn. Dit betekent dat inhoudsarme, holle, vage, abstracte woorden vermeden worden. Zorg er 

ook voor dat de vlag de lading dekt. De betiteling van de inhoudstabel kan nogal eens verschillen. 

Maar in de A-stijl en in de K-stijl wordt enkel de aanduiding ‘Inhoud’ gebruikt. 

Als in de verhandeling voorstellingen opgenomen zijn, moeten die ook overzichtelijk weergeven 

worden in een lijst. Zo kan een lijst van tabellen noodzakelijk zijn, een lijst van figuren, een lijst van 
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grafieken, enzovoort. Deze lijsten zijn belangrijk voor de lezer die enkel op zoek is naar, bijvoorbeeld, 

statistische gegevens over het onderwerp. Hij of zij hoeft dan niet het hele werk te doorploegen.  

Het opnemen van een voorwoord is facultatief. Het neemt meestal de vorm aan van een kort 

dankwoord aan promotor, begeleiders, respondenten en/of ouders. 

De inleiding is de aandachtstrekker. De openingszin moet aanslaan, interesse en nieuwsgierigheid 

opwekken en de lezer aansporen om verder te lezen. Dat kan bereikt worden door te beginnen met een 

in het oog springende uitspraak, een toepasselijk citaat, een goed voorbeeld. De inleiding dient verder 

beperkt te blijven tot de aanduiding van het studieobject, de afbakening ervan in tijd en ruimte en de 

inhoud in hoofdlijnen. Bij de omschrijving van het onderwerp hoort ook een omschrijving van de 

facetten (sociaal, emotioneel, fysiek,...), niveaus (provinciaal, gemeentelijk,...) of invalshoeken 

(sociologisch, economisch, ecologisch,...) die er in te onderscheiden zijn. Het impliceert ten tweede 

ook dat wordt aangegeven op welke manier die delen in de eigenlijke tekst zullen worden behandeld 

en waarom.  

De meeste auteurs schrijven hun inleiding pas nadat de eigenlijke tekst werd voltooid. Nochtans 

staat de inleiding in geen geval in de verleden tijd, want dan lijkt het net een besluit. Het is ook niet 

gebruikelijk zich te richten tot een bepaalde persoon, want dat is eerder kenmerkend voor een brief. 

In het algemeen besluit vat de auteur de belangrijkste elementen van de tekst samen. In geen 

geval mogen hier nieuwe elementen ontwikkeld worden. Een goed besluit is echter ook geen loutere 

samenvatting of herhaling van de besluiten van de verschillende hoofdstukken en paragrafen. Een 

goed besluit is kort maar geeft toch een antwoord op alle vragen die tijdens de inleiding en in de tekst 

aan bod kwamen. De slotzin moet aanslaan, krachtig geformuleerd zijn, de lezer aangrijpen, zodat die 

het gelezene nog lang in herinnering houdt. 

Het is meer en meer de gewoonte om een lijst met verwijzingen naar de geraadpleegde 

bronnen weer te geven. Die lijst wordt opgesteld in dezelfde stijl als waarmee de bibliografische 

verwijzingen in de tekst van het tekstgedeelte werden samengesteld (zie hoofdstuk Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden.). Hoewel er voor de titel van deze lijst diverse begrippen in omloop 

zijn, draagt ze in de FSW-stijl altijd de benaming 'Referenties'. 

In een tekst is het soms onmogelijk een grondig overzicht te geven van gebruikte wetteksten, 

methodologie, technische of statistische gegevens, ... Dit kan op eenvoudige wijze in bijlagen. Het is 

echter niet de bedoeling dat de bijlagen een werk worden op zich. Neem in bijlage dus enkel die 

informatie op die onmisbaar is voor een goed begrip van de tekst of die, indien opgenomen in de tekst 

zelf, het leescomfort zou schaden. 

7.1.2. Vereisten inzake lay-out van een wetenschappelijke tekst 

Lay-out is net zoals het indelen van een verhandeling of scriptie een zaak van conventies. Een korte 

wandeling doorheen eender welke bibliotheek levert daarvoor het beste bewijs. Iedere auteur heeft zo 
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zijn eigen manier om tekst te presenteren. Sommige bronnen zijn zeer sober, andere maken overdadig 

gebruik van verschillende tekenstijlen en kleuren. Voor wie nog maar weinig ervaring heeft met het 

schriftelijk presenteren van wetenschappelijke teksten lijkt het einde zoek. Anders is het gesteld met 

het publiceren voor een tijdschrift. De meeste tijdschriften hanteren immers hun eigen stijl om 

evidente redenen van consistentie over de artikels en volumenummers heen. Daarmee bieden zij 

(potentiële) auteurs een houvast én een beoordelingscriterium. Niet zelden worden bijdragen 

teruggezonden als ze niet aan de lay-outvereisten voldoen. 

 Om studenten aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de KULeuven een houvast te bieden 

en docenten een beoordelingscriterium is er een huisstijl ontwikkeld (Brungs & Peeters, 2003). Van 

welke vereisten daarin zijn overeengekomen, vindt men op de volgende bladzijden de neerslag. Waar 

nodig is ook een korte beschrijving opgenomen van de mogelijkheden van het 

tekstverwerkingsprogramma Word voor het realiseren van die vereiste.  

7.1.2.1. Algemene FSW-opmaakvereisten voor het geheel van de presentatie 

Voor papers en scripties is het de gewoonte wit papier van 80 g/m² op formaat A4 te gebruiken. Een 

presentatie mag niet handgeschreven worden ingeleverd. Dit geldt ook voor correcties. Brengt men 

een verbetering in de tekst aan, dan betekent dat dus dat die bladzijden opnieuw worden uitgeprint. Er 

mag niet dubbelzijdig worden geprint (tenzij de tekst bijvoorbeeld in boekvorm wordt uitgegeven). 

Het is noodzakelijk boven en onder, links en rechts minstens 2,54 cm (1 inch) marge te laten. Indien 

het werk ingebonden wordt, is het aan te bevelen de linker marge zeker 3 cm breed te maken, zodat de 

lezer de bundel niet moet openscheuren om de tekst te lezen. 

Hoe marges instellen in Word? 

 Via menubalk in Word: Bestand – Pagina-instelling 

Elke pagina -behalve het voorblad- moet een paginanummer dragen. Het is daarbij niet toegelaten 

later een pagina 6a tussen te voegen. Het tussenvoegen van nieuwe bladzijden betekent dan ook een 

vernummering van de erop volgende! De plaats waar het paginanummer vermeld wordt, is rechts 

onderaan.  

Hoe paginanummers instellen in Word? 

 Via menubalk in Word: Invoegen - paginanummers 

Getallen van nul tot negen schrijft men voluit, tenzij ze als benaming van een tabel, groep personen, 

sessies, perioden, hoofdstuk, ... gebruikt zijn. Getallen vanaf 10 worden als getal geschreven, tenzij het 

het eerste woord in een zin betreft. 
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Times New Roman of Arial, 11 of 12 punten, is het aanbevolen lettertype voor een gedrukte 

tekst. Voor voetnoten gebruikt men hetzelfde lettertype, 2 punten kleiner dan dat van de tekst. Gebruik 

geen cursief tenzij in de lijst met referenties waar dat moet en in de tekst om enkele woorden te 

accentueren.  

Hoe lettertypes instellen in Word? 

 Via menubalk in Word: Opmaak – Lettertype, of laat de werkbalk Opmaak weergeven via Beeld – 

Werkbalken – Opmaak en kies het gewenste lettertype uit de lijst met lettertypes. 

Titels worden niet afgesloten met een leesteken, tenzij de titel in vraagvorm is geformuleerd. Gebruik 

interlinie 1,5 voor gewone tekst en citaten in de tekst. Gebruik interlinie 1 voor blokcitaten en 

voetnoten.  

Hoe regelafstand instellen in Word? 

 Via menubalk in Word: Opmaak – Alinea – eerste tabblad: Regelafstand 

De uitlijning verschilt naargelang de plaats van de tekst in de verhandeling. Alle titels worden zowel 

in de inhoudstabel als in de tekst van het document vanaf de kantlijn links uitgelijnd. Enkel in de 

inhoudstabel stelt men tabulaties in voor de titels die verdere onderverdelingen aanduiden. De 

doorlopende tekst van het document zelf wordt links en rechts uitgelijnd (wat men uitvullen noemt). 

Hoe uitlijnen en tabulaties instellen in Word? 

 

Uitlijnen: druk op de icoontjes voor links  uitlijnen en uitvullen in de werkbalk Opmaak.  

Tabulaties: Druk op het tabicoon links van de horizontale liniaal tot er een linkse tab verschijnt en klik 

op de gewenste plaats op de liniaal. 

 

tabicoon -  
links uitlijnen 

 

7.1.2.2. Lay-out van de inhoudsopgave volgens de FSW-stijl 

De inhoudstabel geeft de titels weer die in de presentatie staan. Verder gelden de volgende regels: 

• Alle titels staan in kleine letters, behalve de eerste letter van de titel.  

• Hoofdtitels (zoals Inleiding, Besluit, Bijlage) en titels van hoofdstukken staan aan de kantlijn. 

Titels van paragrafen uit het tekstgedeelte (vanaf niveau 2) springen in. Daar werk je dus met 

tabulaties.  

• Alle titels staan in tekenstijl 'standaard', behalve de lijsttitel. Die moet in het vet.  
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• Paginaverwijzingen worden rechts uitgelijnd en vóór de paginavermelding mag niet 'p.' staan.  

Hoe in de inhoudstabel paginaverwijzingen instellen in Word? 

 

Druk op het tabicoon links van de horizontale liniaal tot er een rechtse tab verschijnt en klik op de 

gewenste plaats op de liniaal. 

 
tabicoon -  
rechts uitlijnen 

 

7.1.2.3. Lay-out van lijsten, bijlagen, voorwoord, inleiding en algemeen besluit volgens de 

FSW-stijl 

Er zijn diverse manieren om de titels van lijsten, bijlagen, voorwoord, inleiding en algemeen besluit te 

onderscheiden van de tekst die bij elk van deze delen opgenomen is. Sommige auteurs kiezen voor 

kapitalen, het vergroten van de letters, onderstrepen, centreren, inspringen of een combinatie. De 

FSW-stijl maakt enkel en alleen gebruik van de tekenstijl Vet/Bold. Het betekent dat deze titels de 

lettergrootte en het lettertype volgen van de rest van de tekst en niet inspringen, maar wel in het vet 

staan. 

In de lijsten van tabellen, figuren, kaarten, e.d. worden de titels gesorteerd op het nummer van de 

voorstelling. Ook de pagina waarop ze in de tekst kunnen teruggevonden worden, moet erbij, en wel 

volgens dezelfde regels als die voor paginavermeldingen in de inhoudstabel. De volgorde is dezelfde 

als deze in de tekst. 

7.1.2.4. Lay-out van het tekstgedeelte volgens de FSW-stijl 

Om het tekstgedeelte duidelijk te onderscheiden van de lijsten, bijlagen, inleiding en algemeen besluit, 

krijgen de titels in het tekstgedeelte een decimaal nummer. Dit betekent dat elke titel die tot het 

tekstgedeelte behoort, voorafgegaan wordt door een cijferreeks die de plaats van het deel in het geheel 

aangeeft. Het is niet gebruikelijk meer dan 4 niveaus ver te gaan. Dus geen onooglijke 

cijfercombinaties zoals 2.2.2.1.4. Titels die niet tot het tekstgedeelte behoren, krijgen geen decimaal 

nummer.  

Ook voor de titels van het tekstgedeelte wordt in de FSW-stijl enkel de tekenstijl Vet/Bold 

gebruikt. Het betekent dat die titels én hun decimaal nummer niet inspringen, de lettergrootte en het 

lettertype van de rest van de tekst volgen, maar wel in het vet staan. Zoals bijvoorbeeld de titel boven 

deze paragraaf. 
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Verder geldt dat een nieuw deel of onderdeel nooit onderaan de bladzijde mag beginnen. Titels 

mogen dus nooit onder aan een pagina staan zonder een stukje tekst eronder.  

7.1.2.5. Lay-out van doorlopende tekst volgens de FSW-stijl 

Voor alle doorlopende tekst, zij het in het voorwoord, de inleiding, het tekstgedeelte of het algemeen 

besluit, gelden de volgende afspraken. Tussen een titel en een nieuwe alinea en tussen twee titels blijft 

telkens één witregel open. Tussen twee alinea’s mag geen regel open, zelfs niet indien in de volgende 

alinea een volledig nieuw idee wordt gepresenteerd. Men gebruikt daar immers een inspringing (geen 

tabulatie!) van bijvoorbeeld 0,5 cm. Na een blokcitaat gebruikt men geen inspringing, maar wederom 

een witregel. Na een opsomming van puntjes gebruikt men geen inspringing en laat men ook geen 

regel open. Tussen een alinea en een nieuwe titel moeten twee lijnen openblijven. 

Instellen van inspringen in Word 

 
Sleep de markering voor ‘eerste regel inspringen’ op de horizontale liniaal naar 0,5 cm. 

 
 

7.1.2.6. Lay-out van citaten volgens de FSW-stijl 

Citaten worden gebruikt wanneer een bepaalde auteur iets gezegd of geschreven heeft dat perfect 

aansluit bij hetgeen jij op dat moment in je presentatie behandelt. Citeren in de tekst moet echter een 

zeldzaamheid zijn. Je hebt immers ook zelf iets te vertellen! Citaten moeten letterlijk zijn. Een weg te 

laten deel uit een citaat wordt vervangen door drie puntjes tussen ronde haakjes. Moet er iets worden 

toegevoegd dat voor het goed begrip van het citaat nodig is (bijvoorbeeld de zinsconstructie), dan 

wordt dat tussen vierkante haakjes geplaatst. 

Er is een onderscheid tussen citaten in de tekst, blokcitaten en citaten in citaten. Kenmerkend voor 

blokcitaten is ten eerste de uitlijning: alle zinnen die deel uitmaken van een blokcitaat springen in, 

bijvoorbeeld op 0,5 cm. Verder staan blokcitaten niet tussen (dubbele of enkele) aanhalingstekens. 

Citaten in de tekst staan wel tussen enkele aanhalingstekens. Blokcitaten krijgen interlinie 1, citaten in 

de tekst volgen de interlinie van de tekst, dit is 1,5. Citaten in citaten volgen de interlinie van het citaat 

waarin ze voorkomen maar worden wel tussen enkele aanhalingstekens geplaatst. 
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Hoe blokcitaten uitlijnen? 

 

Uitlijning van blokcitaten: sleep de markering voor ‘links inspringen’ op de horizontale liniaal naar 

0,5 cm. 

 
 

 
7.1.3. Gevorderde mogelijkheden van de Microsoft Word programmatuur voor het 

presenteren van tekst: werken met opmaakprofielen 

Het werken met opmaakprofielen is in twee gevallen aangewezen. Ten eerste wanneer men 

herhaaldelijk nieuwe documenten volgens dezelfde opmaakvereisten moet samenstellen en ten 

tweede wanneer men een erg omvangrijk document volgens een bepaalde opmaak moet samenstellen. 

Een voorbeeld van het eerste geval zou het maken van diverse korte papers voor verschillende vakken 

uit het curriculum zijn en een voorbeeld van het tweede geval is een licentiaats- of doctoraatsthesis, 

een scriptie. In beide gevallen is het immers nuttig een bepaalde opmaak, bijvoorbeeld de FSW-stijl, te 

fixeren in een sjabloon dat vervolgens als basis kan dienen voor het aanmaken van nieuwe 

documenten. Het aanmaken van zo’n sjabloon zal enige tijd vergen, maar verder is deze werkwijze 

efficiënter en zijn de foutenmarges kleiner dan wanneer elk document manueel moet opgemaakt 

worden. In wat volgt, wordt beschreven hoe een sjabloon met FSW-opmaak kan worden aangemaakt 

en welke mogelijkheden dit schept voor geautomatiseerde toepassingen. 

7.1.3.1. Werkwijze voor het aanmaken van een sjabloon met FSW-opmaakvereisten 

 

• Open een nieuw, leeg document in Word. 

• Kies in de menubalk bovenaan voor Opmaak – Opmaakprofiel en definieer de volgende profielen. 

• Een nieuw basistekstprofiel, bijvoorbeeld onder de naam FSW_tekst met de volgende 

eigenschappen: 

o Lettertype: Times New Roman, standaard, 11 punten 

o Alinea: uitvullen en interlinie anderhalf. 

• Een nieuw titelprofiel, gebaseerd op FSW_tekst, bijvoorbeeld onder de naam FSW_titel1 met de 

volgende eigenschappen:  

o Lettertype: vet  

o Alinea: eerste tabblad ‘Afstand vóór 18 punten’ en ‘overzichtsniveau 1’ instellen en 

tweede tabblad ‘bij volgende alinea houden’ instellen 
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• Drie nieuwe titelprofielen, gebaseerd op FSW_titel1, bijvoorbeeld onder de naam FSW_titel2 tot 

FSW_titel4, met volgende eigenschappen: 

o Alinea: eerste tabblad ‘overzichtsniveau 2’ voor titel 2, ‘overzichtsniveau 3’ voor titel 

3, enz. instellen. Het instellen van deze overzichtsniveaus maakt het mogelijk titels 

automatisch te nummeren en automatisch een inhoudstabel te genereren. 

• Een nieuw Alinea-na-titelprofiel, gebaseerd op FSW_tekst, met de volgende eigenschappen: 

o Voor profiel FSW_alinea na titel: Alinea: eerste tabblad ‘Afstand vóór 18 punten’ 

o Voor profiel FSW_alinea na titel_laatste (voor het geval er onder een titel slechts één 

alinea volgt): Alinea: eerste tabblad ‘Afstand vóór 18 punten’ en ‘Afstand na 18 

punten’  

• Een nieuw Alinea-na-alineaprofiel, gebaseerd op FSW_tekst, met de volgende eigenschappen: 

o Voor profiel FSW_alinea na alinea: Alinea: eerste tabblad: eerste regel inspringen met 

bijvoorbeeld 0,5 cm 

o Voor profiel FSW_alinea na alinea_laatste (voor de laatste alinea vóór de volgende 

titel): Alinea: eerste tabblad: eerste regel inspringen met bijvoorbeeld 0,5 cm en 

‘Afstand na 18 punten’ 

• Een nieuw profiel voor opsommingen, gebaseerd op FSW_tekst, met de volgende eigenschappen: 

o Alinea: verkeerd-om inspringen met 0,63 cm op het eerste tabblad  

o Tabs: linkse tabulatie van 0,63 cm 

o Nummering: opsommingstekens 

• Een nieuw profiel voor blokcitaten, gebaseerd op FSW_tekst, met de volgende eigenschappen: 

o Alinea: links inspringen met bijvoorbeeld 0,5 cm en regelafstand enkel 

• Voor het profiel voor alinea’s na opsommingen en blokcitaten kan FSW_tekst gebruikt worden. 

• Sla het document met al deze instellingen op als een documentsjabloon (.dot), bijvoorbeeld onder 

de bestandsnaam FSW_sjabloon. 

Nu kan het sjabloon worden gebruikt als basis voor ieder nieuw document dat dezelfde opmaak 

behoeft. Daarvoor volstaat het Word te openen, Bestand – Nieuw te kiezen en de naam van het 

sjabloon aan te klikken.  

7.1.3.2. Werkwijze voor het automatiseren van bepaalde handelingen op basis van het 

sjabloon 

Dankzij het aangemaakte sjabloon kunnen nu diverse handelingen geautomatiseerd gebeuren, zoals het 

toepassen van opmaak op een stuk tekst, het automatisch nummeren van titels, het genereren van een 

inhoudstabel en het invoegen van bijschriften en kruisverwijzingen. Om de opmaakprofielen toe te 

passen op een stuk tekst, doe je het volgende: 
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• Typ je de gewenste tekst. 

• Kies het toe te passen opmaakprofiel uit de menubalk Opmaak.  

Titels automatisch nummeren gebeurt als volgt: 

• Ga met de cursor voor de opgemaakte titel staan. 

• Kies in de menubalk voor Opmaak – Opsommingtekens en nummering.  

• Klik op het derde tabblad ‘meerdere niveaus’ de juiste opmaak voor nummering aan en duidt 

‘doorgaan met vorige lijst’ aan.  

• De opmaak van nummers kan zo nodig worden aangepast via 'Aanpassen'. De FSW-stijl voor 

nummering is: de nummers staan in het vet en staan aan de kantlijn (geen inspringing) en tussen 

het nummer en de tekst van de titel mag er een witruimte zijn.  

Ten derde kan een inhoudstabel automatisch gegenereerd worden, door met de cursor te gaan staan 

op de plaats waar de inhoudstabel moet komen en in de menubalk te kiezen voor Invoegen – Index en 

inhoudsopgave. 

• Klik het tweede tabblad aan, zijnde ‘inhoudsopgave’. 

• Laat de paginanummers weergeven en rechts uitlijnen en stel geen opvulteken in. 

• Kies voor opmaak van sjabloon. 

• Kies bij Opties voor het maken van de inhoudsopgave met opmaakprofielen. Door in het invulveld 

achter FSW_titel1 het cijfer 1 in te geven, achter FSW_titel2 het cijfer 2 en zo tot FSW_titel4 met 

het cijfer 4, worden deze opgenomen in de inhoudsopgave. Elementen kunnen uit de 

inhoudsopgave verwijderd worden door het bijhorende invulveld leeg te maken. 

• Controleer  het inspringen van de titels: een titel van niveau 2 moet in de inhoudstabel inspringen 

ten overstaan van een titel van niveau 1, hetzelfde voor titels van niveau 3 ten overstaan van 2 en 

titels van niveau 4 ten overstaan van 3. 

• Vergeet niet de paginanummers van de inhoudsopgave automatisch aan te passen als na het 

invoegen nog veranderingen in de tekst van de verhandeling doorgevoerd zijn. Klik daarvoor met 

de rechtermuisknop op de inhoudstabel. 

Een vierde, erg nuttige automatische handeling is het invoegen van kruisverwijzingen. Dit zijn 

automatisch bijgehouden verwijzingen naar bijvoorbeeld hoofdstukken uit de verhandeling. Ze 

betekenen zoveel als ‘zie verder in deze tekst’ of ‘zie eerder in deze tekst’, behalve dat exacter wordt 

aangegeven waar precies die ‘verder’ of ‘eerder’ zich bevindt: 

• Kies in de menubalk voor Invoegen – Kruisverwijzing. 

• Kies een verwijzingstype, bijvoorbeeld ‘genummerd item’ en een verwijzing naar paginanummer 

of alineanummer. 

• Kies het item waarnaar een verwijzing moet opgenomen worden. 
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7.2. Inhoudelijke criteria voor een wetenschappelijke tekst 

7.2.1. Taalgebruik in wetenschappelijke presentaties 

Eenmaal de noodzakelijke informatie samengebracht, kan de redactie van de tekst beginnen. Daarbij 

moeten wel een aantal specifieke criteria in acht worden genomen. Eén daarvan betreft het taalgebruik. 

Dit is in de meeste scripties een bijzonder teer punt. Een wetenschappelijk rapport is immers geen 

pamflet waarin een goede zaak moet verdedigd worden. Het is geen verkiezingsdrukwerk of een 

reclamestunt. Het is geen roman waarin de sympathie of empathie van de lezer ten aanzien van een 

situatie of een personage moet worden opgeroepen. Een wetenschappelijk rapport is wel een document 

waarin op logische en systematische wijze uitspraken worden gedaan die een bepaald onderwerp 

vanuit uiteenlopende invalshoeken benaderen. Het taalgebruik is daarin een zeer belangrijke schakel 

en omvat de taal van de tekst zelf, de gebruikte argumenten, de woordkeuze, de titelkeuze en het 

gebruik van afkortingen. Deze elementen worden hieronder achtereenvolgens behandeld. 

7.2.1.1. De taal van de tekst zelf 

De taal van de tekst zelf behoort evenwichtig, verzorgd, direct en objectief te zijn. Met 

evenwichtigheid wordt bedoeld dat de hoofdstukken en paragrafen ongeveer gelijkwaardig dienen te 

zijn wat betreft uitgebreidheid en hoeveelheid behandelde materie. Dat de taal verzorgd is, betekent 

dat ze vrij is van taalfouten. Een derde vereiste is directheid. Het is belangrijk snel en duidelijk tot de 

kern van de zaak door te dringen en niet ‘rond de pot te draaien’. Dat zal bij de lezer immers tot 

verwarring leiden. Het thema van een hoofdstuk of paragraaf inleiden, is aangewezen, maar moet kort. 

Om aan te geven wat er verder behandeld zal worden, voor een inleidend voorbeeld of voor een 

opvallende inleidende uitspraak volstaan dus (meestal) enkele zinnen. Tenslotte moet de tekst 

objectief zijn, dit betekent gebaseerd op bewezen feitenmateriaal. De lezer is niet geïnteresseerd in 

wat je op verschillende momenten in je leven hebt gedaan en hoe je je daarbij voelde. Het is voor een 

auteur niet verboden om zijn persoonlijke visie, ervaringen en overtuigingen te ventileren. Maar dan 

moet dat wel duidelijk worden aangeduid. Of beter nog, worden getoetst. 

 16



Bijkomende tips inzake taalgebruik in wetenschappelijke verhandelingen 

 

De tekst van een paper of scriptie moet normaal gesproken enkele malen herschreven worden 

vooraleer hij goed is. Ga er niet vanuit dat jij dat ene literaire talent bent waarvoor dat niet nodig zou 

zijn. 

Als je op interessante en relevante informatie stuit, doe je er goed aan om mogelijk bruikbare 

informatie en interessante ideeën direct vast te leggen. Vermeld altijd direct de informatiebron zodat 

je achteraf niet opnieuw moet gaan opzoeken waar de informatie vandaan kwam. 

Hou bij het formuleren van de tekst altijd voor ogen waar je naartoe wil. Bij elke zin die je neerpent, 

moet je de conclusies in gedachten houden en daar naartoe werken.  

Anders dan bij een conversatie kan de lezer geen vragen stellen aan de auteur van een geschreven 

tekst. Daarom dien je je als auteur in de positie van de lezer te verplaatsen en te anticiperen op de 

vragen en bedenkingen die een lezer zou kunnen maken. Als je bovendien uitgaat van een met het 

onderwerp weinig vertrouwde lezer, helpt dat om de dingen helderder uiteen te zetten.  

 

7.2.1.2. Het kiezen van de juiste woorden 

Een eerste aandachtspunt bij de woordkeuze is (on)gecompliceerdheid. Een wetenschappelijke tekst 

is geen collectie onverstaanbare vaktermen met een hoog abstractiegehalte en opeengestapeld in 

ellenlange zinnen en bijzinnen die, omdat ze moeizaam bij elkaar aansluiten, het voor de lezer quasi 

onmogelijk maken om de kern van het betoog te ontcijferen. Ongeveer zoals de vorige zin dus. Dit 

betekent niet dat geen vaktermen mogen gebruikt worden. Het betekent wel dat nodeloos 

ingewikkelde zinsconstructies of verouderde termen best vermeden worden. Complexe zinnen en 

moeilijke woorden klinken immers erg intellectueel, maar brengen de lezer niet noodzakelijk tot 

begrijpen. De gewenste mate van complexiteit hangt nauw samen met het doelpubliek waarvoor de 

presentatie bedoeld is. Het niveau dat doorgaans van studenten verwacht wordt, houdt het midden 

tussen basaal, te eenvoudig taalgebruik enerzijds en overladen taalgebruik anderzijds. Het andere 

uiterste, namelijk uiterste ongecompliceerdheid, moet dus ook vermeden worden. Maak zinnen 

daarom niet te kort, want dat versnippert het verhaal. Gebruik ook niet voortdurend woorden die zich 

onder het (verwachte) niveau van jouw intellectuele ontwikkeling bevinden. Vermijd tenslotte het 

gebruik van vreemde woorden, zelfstandige naamwoorden gemaakt van werkwoorden, tegenwoordige 

deelwoorden en (dubbele) ontkenningen.  
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Oefening 1. Over (on)gecompliceerd woordgebruik 

 

Een groep studenten maakt een presentatie over de macht van het Belgische parlement. Zij willen op 

een bepaald moment een beeld schetsen van het traject dat een wet volgt alvorens in voege te treden. 

Wat valt er te zeggen over de gecompliceerdheid van hun tekst? 

"Op 20 december 1999 dienden zes senatoren van de meerderheidspartijen een gezamenlijk 

wetsvoorstel in betreffende euthanasie, dat drie dagen later naar de verenigde commissies van 

Justitie en Sociale aangelegenheden wordt gestuurd. Op 25 oktober 2001 keuren de senatoren, na 

een debat van drie volle dagen, met tweederde meerderheid het wetsvoorstel goed dat euthanasie 

niet langer strafbaar maakt mits een aantal voorwaarden vervuld zijn. Op vijf november van 

datzelfde jaar wordt het wetsvoorstel naar de Kamer gezonden, alwaar het eerste door de 

kamercommissie op 23 april 2002 ongewijzigd wordt aangenomen en vervolgens door de Kamer 

zelf op 16 mei 2002. Op 28 mei van datzelfde jaar wordt de wet bekrachtigd en afgekondigd, een 

maand later verschijnt het in het Belgisch Staatsblad en drie maanden daarna treedt de wet in 

voege." 

Kijk voor het antwoord op http://www.soc.kuleuven.ac.be/onderwijs/werkcollege/index.htm. 

Een tweede aandachtspunt bij de woordkeuze is de wijze van aanspreking. Het lezerspubliek 

aanspreken in wetenschappelijke verhandelingen gebeurt best niet in de eerste persoon. De lezer is 

immers niet geïnteresseerd in de persoonlijkheid van de auteur (de mémoires van een of ander 

belangrijk persoon zijn hierop uiteraard een uitzondering), of in de strikt persoonlijke zienswijze op 

het onderwerp. Dat laatste is meer iets voor pamfletten en verkiezingsdrukwerk. Schrijven in de eerste 

persoon -ik in het enkelvoud, alsook wij in het meervoud- klinkt opdringerig en onbescheiden.  

Opdringerig gebruik van de eerste persoon. 

Ik raad zwangere vrouwen aan te stoppen met roken. Ik heb immers onderzoek gelezen waaruit 

blijkt dat het de gezondheid van moeder en kind kan schaden. 

Onbescheiden gebruik van de eerste persoon.    

Dit gebruik van de eerste persoon wordt in wetenschappelijke verhandelingen dus niet gewaardeerd, 

evenals het verhuld gebruik van de eerste persoon (Fairbairn & Winch, 2001, p. 135).  

Verhuld gebruik van de eerste persoon. 

De auteur van voorliggende tekst raadt zwangere vrouwen aan te stoppen met roken. De 

schrijver van deze verhandeling heeft immers onderzoek gevonden waaruit blijkt dat het de 

gezondheid van moeder en kind kan schaden. 

De tweede persoon gebruiken – ‘jij’ - is een manier om de lezer direct en persoonlijk aan te spreken. 

Zinnen in de tweede persoon klinken familiair en suggereren dat lezer en auteur elkaar nabij zijn. Het 
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gebruik van de tweede persoon is doorgaans af te raden en alleen aangewezen zo men de lezer van 

advies wil voorzien. 

Gebruik van de tweede persoon om lezer direct aan te spreken. 

Ben je zwanger? Stop dan liever met roken. Je kan er je eigen gezondheid en die van je kind mee 

schaden. 

Adviserend gebruik van de tweede persoon. 

Door de tweede persoon te gebruiken, wordt dus eigenlijk een appèl aan het engagement van de lezer 

gedaan. Vandaar het gebruik van de tweede persoon in bepaalde zinnen in deze handleiding. De derde 

persoon is de meest onpersoonlijke en aangewezen als de opinies en ervaringen van de auteur niet 

meteen relevant zijn. Schrijven in de derde persoon betekent hij, zij, het of men als onderwerp van de 

zin gebruiken of de passieve derde persoon aanwenden. 

Derde persoon meervoud als onderwerp. 

‘Zwangere vrouwen stoppen beter met roken. Zowel de gezondheid van de moeder als die van het 

kind kan hierdoor immers ernstig beschadigd worden, zo blijkt uit onderzoek.’ 

Derde persoon enkelvoud, passief gebruikt. 

Ter afronding kan over de wijze van aanspreking gezegd worden dat de keuze voor de eerste, tweede 

of derde persoon en voor de actieve of passieve wijze, afhangt van de doelstelling van het schrijven. 

Wil men de lezer advies geven, dan is de tweede persoon daarvoor geschikt. Wil men een persoonlijke 

mening weergeven, zoals in interpreterende en argumenterende verhandelingen veel voorkomt, dan 

kan dat best in de eerste persoon. Wil men objectieve informatie communiceren, dan verdient de derde 

persoon de voorkeur. Informatieve verhandelingen, literatuurstudies en stati questioni zijn door hun 

aard en inhoud -een onderwerp wordt besproken op basis van bestaande literatuur- meer geschikt voor 

het gebruik van de derde persoon.  

 Een derde aandachtspunt bij de woordkeuze is efficiëntie en effectiviteit van het woordgebruik 

(Fairbairn & Winch, 2001, p. 140-148). Kies de beste woorden, gebruik ze in de juiste context en in de 

juiste betekenis. Kies betekenisvolle woorden in plaats van een omschrijving. Omschrijvingen vergen 

meer woorden en dragen niets bij tot de inhoud. Erger nog, ze kunnen inhoud verdringen. Vermijd ook 

zo veel mogelijk het herhalen van woorden, omdat dat verveling bij de lezer in de hand werkt. 

Bovendien zijn er altijd wel bruikbare alternatieven of synoniemen voor woorden die toch moeten 

herhaald worden. Zo had er in de voorgaande zin ook ‘concepten’ of ‘begrippen’ kunnen staan ter 

afwisseling voor ‘woorden’. Gebruik tenslotte ook zoveel mogelijk begrippen die de lezer zeker kent. 

Dit slaat zowel op moeilijke woorden uit de omgangstaal als op vakjargon. Natuurlijk lukt dat niet 

altijd. Soms kunnen moeilijke woorden immers beter geschikt zijn, bijvoorbeeld omdat ze zeer 

accuraat weergeven wat moet worden uitgedrukt. De eerste vermelding wordt dan best voorzien van 

een definitie, bijvoorbeeld in voetnoot. Om te kunnen bepalen of een omschrijving nodig is, moet een 

realistische inschatting gemaakt worden van de aanwezige kennis bij het lezerspubliek. Voor ouders, 
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leerlingen, studenten, bejaarden, academici, professoren, bedrijven, werknemers, de overheid, 

commerciële organisaties, enzovoort zullen sommige moeilijke woorden wel en andere niet kunnen 

gehanteerd worden. 

7.2.1.3. Het inlassen van argumenten en bewijzen 

Het inlassen van goede en geldige argumenten en bewijzen is een belangrijk aspect van het taalgebruik 

in wetenschappelijke verhandelingen. Dat een argumenterende tekst opgebouwd is uit argumenten ligt 

nogal voor de hand. Maar ook als de nadruk ligt op informeren of interpreteren, is het inlassen van 

argumenten en bewijzen noodzakelijk. Van de inleiding bij een literatuurstudie wordt bijvoorbeeld 

verwacht dat ze aangeeft welke delen de auteur behandelt in de tekst, maar ook waarop de keuze voor 

die delen en hun onderlinge volgorde gebaseerd is. Waarom behandelt deze auteur dit thema? Wat is 

de maatschappelijke relevante ervan? Waarom onderscheidt hij of zij deze onderdelen, aspecten, 

invalshoeken? Waarom worden bepaalde aspecten juist niet behandeld? Waarom zijn de delen in deze 

bepaalde volgorde geplaatst? Ook in de tekst zelf worden van de auteur goede en geldige argumenten 

en bewijzen verwacht. Die kunnen theoretisch, exemplarisch of empirisch van aard zijn, als ze maar 

objectief, geldig en aanvaardbaar zijn.  

Voorbeelden van soorten argumenten/bewijzen 

 

Een theoretisch argument vinden we bijvoorbeeld in de volgende zin: “De maatschappelijke 

relevantie van deze verhandeling of scriptie is gelegen in de sociaal-wetenschappelijke invalshoek 

van waaruit de effecten van televisiekijken worden bestudeerd. Omdat in de literatuur rond het 

onderwerp tot nu toe uitsluitend psychologische aspecten centraal stonden, werd het effect van 

televisiekijken op het functioneren binnen een groep immers systematisch verwaarloosd.” 

Een exemplarisch argument: “Volgens de wet van 1 maart 1980 mogen vrouwen in Nederland 

niet worden gediscrimineerd op vlak van werk, loon, macht en het sociaal leven in het algemeen. 

Maar de realiteit ziet er vaak anders uit. Zo vinden we deeltijds werken, lage lonen en flexibele 

uurroosters vooral bij vrouwen terug.” (Bond der Bedienden Technici en Kaderleden, 09.2004) 

Een empirisch argument: “Uit recent onderzoek van de Arbeidsinspectie blijkt dat er voor 

vrouwen tot 23 jaar nauwelijks een beloningsverschil met hun mannelijke leeftijdgenoten bestaat. 

Voor vrouwen tussen 23 en 35 jaar bedraagt dat verschil al 5 procent en voor vrouwen van 35 jaar en 

ouder is dat percentage maar liefst 8%. Dit zijn percentages gebaseerd op 'gecorrigeerde 

beloningsverschillen'. Wordt louter naar het bruto uurloon gekeken, dan zijn de verschillen 

(ongecorrigeerd dus) veel groter. Gemiddeld ligt het salaris van vrouwen dan 23 procent lager 

vergeleken met dat van mannen. Hiermee is dus aangetoond dat de loonongelijkheid tussen mannen 

en vrouwen anno 2000 nog steeds een feit is.” (De Vries & Sebes, 14.11.2000)  
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Een volledig overzicht van mogelijke geldige en ongeldige argumenten zou hier te ver leiden en hoort 

ook eerder thuis in een cursus Logica. Maar enkele aanbevelingen kunnen we toch doen, meer bepaald 

rond het vermijden van bepaalde, in verhandelingen veel gemaakte fouten (Fairbairn & Winch, 2001, 

pp. 179-188). Eén absoluut te vermijden fout is het argumenteren aan de hand van emotioneel 

geladen woorden. Dit zijn woorden met een pejoratieve betekenis, die dus negatieve associaties 

oproepen, of woorden met een melioratieve betekenis, die erg positieve associaties oproepen. Van de 

meeste woorden bestaat ook een neutrale variant.  

Voorbeeld bij argumenteringfout ‘gebruik van emotioneel geladen woorden’ 

 

“Die wijven willen allemaal hetzelfde: stemrecht”: heeft als bedoeld of onbedoeld effect dat afkeer 

wordt opgeroepen ten aanzien van een mening die men anders zou hebben aanvaard. 

“Die dames willen allemaal hetzelfde: stemrecht”: heeft net het omgekeerde –bedoelde of 

onbedoelde- effect. De lezer zal meer geneigd zijn deze mening te aanvaarden, waar die anders 

misschien zou worden verworpen. 

“Die vrouwen willen allemaal hetzelfde: stemrecht”: is neutraler en daarom te verkiezen. 

In wetenschappelijke publicaties hoort men zich dus te hoeden voor emotioneel geladen argumenten.  

 Een tweede fout is het gebruik van overtuigers. Dat zijn woorden en zinnen die de indruk 

wekken dat hetgeen wordt gezegd duidelijk of algemeen bekend is en geen argumentering of bewijs 

behoeft. Voorbeelden van overtuigers zijn: ‘zoals iedereen weet’, ‘… dat is bekend’, ‘natuurlijk is het 

zo dat …’, ‘het is ontegensprekelijk zo dat …’, ‘men moet toegeven dat …’, ‘niemand zal ontkennen 

dat …’, ‘zoals algemeen bekend …’. Het leidt geen twijfel (!) dat dergelijke overtuigers niet 

thuishoren in een wetenschappelijke presentatie als men verder geen rationele argumenten  aanbrengt.  

Voorbeeld bij het al dan niet misleidend gebruik van overtuigers  

 

In de volgende zinnen staan overtuigers. In welk van beide gevallen is dat nochtans niet misleidend? 

“Zoals algemeen bekend verdienen vrouwen minder dan mannen. Vrouwen worden dus nog steeds 

onderdrukt.” 

“Zoals algemeen bekend verdienen vrouwen minder dan mannen. Meer bepaald heeft onderzoek van 

de arbeidsinspectie uitgewezen dat het gemiddelde salaris van vrouwen 23 procent lager ligt 

vergeleken met dat van mannen. Vrouwen worden dus nog steeds onderdrukt.” 

 

7.2.1.4. Het gebruik van afkortingen 

In een wetenschappelijke presentatie kunnen zowel conventionele als niet-conventionele afkortingen 

voorkomen. Conventionele afkortingen zijn door het merendeel van de lezers gekend en omvatten 
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onder meer de afkortingen uit de omgangstaal. Niet-conventionele afkortingen zijn door het 

merendeel van de lezers niet gekend. Ze worden in de tekst van de presentatie uitgelegd wanneer ze 

voor het eerst gebruikt worden en horen opgenomen te worden in een lijst met afkortingen (zie 

7.1.1.2). De meeste conventionele afkortingen uit de omgangstaal mogen omwille van de leesbaarheid 

niet in het begin en ook zo weinig mogelijk in het midden van een zin gebruikt worden. Dat wil 

zeggen dat dergelijke afkortingen in principe enkel gebruikt worden in tekstverduidelijkingen die 

tussen ronde haakjes of tussen komma’s staan (bijvoorbeeld als je een verwijzing naar een pagina wil 

opnemen, een voorbeeld of een concreet geval wil aanhalen, iets op een andere wijze wil uitdrukken). 

Omdat een tekstverduidelijking zo kort en beknopt mogelijk moet zijn, is het gebruik van afkortingen 

daar gerechtvaardigd. Sommige afkortingen, met name dewelke gebruikt worden voor opsommingen: 

e.a. voor 'en andere', e.d. voor 'en dergelijke' en enz. of etc. voor 'enzovoort', mogen sowieso gebruikt 

worden. Bij twijfel geldt de regel dat de leesbaarheid van de tekst altijd voorrang heeft. 

Oefening 2. Over het gebruik van conventionele afkortingen uit de omgangstaal 

 

Zet bovenstaande alinea om in een tekst waarin de woorden die mogen afgekort worden, vervangen 

zijn door hun 'afkappers'. 

Kijk op http://www.soc.kuleuven.ac.be/onderwijs/werkcollege/index.htm voor het antwoord. 

Tips bij het gebruik van afkortingen 

 

Gebruik consequent ofwel de Nederlandse ofwel de Latijnse afkappers: kort bijvoorbeeld ‘enzovoort’ 

niet de ene keer af door ‘enz.’ en de andere keer door ‘etc.’. 

Opgelet met afkortingen die vaak gebruikt worden, maar volgens het woordenboek niet bestaan of 

verkeerd gebruikt worden. Die zogezegde afkortingen mag je sowieso nooit gebruiken. Voorbeelden 

zijn a.d.h.v. (aan de hand van), bev. voor bijvoorbeeld, div. voor diversen, v.b. voor voorbeeld, enz. 

 

7.2.1.5. De titelkeuze in het tekstgedeelte van wetenschappelijke presentaties 

Iedere titel in het tekstgedeelte van een wetenschappelijke presentatie moet gepast zijn en betekenisvol 

op zich. Een titel is gepast wanneer het ook effectief een weespiegeling is van hetgeen eronder 

behandeld wordt. Een titel is betekenisvol wanneer de inhoud van het hoofdstuk of de paragraaf die 

volgt volledig wordt omvat. Een titel moet dus context scheppen, de lezer een idee geven van wat er in 

het betreffende hoofdstuk of paragraaf aan bod komt. Daarvoor zijn extreem korte titels - één of twee 

woorden - niet geschikt, tenzij het een concept betreft met een rijke inhoud.  
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Oefening 3. Over het kiezen voor gepaste en betekenisvolle titels 

 

Een groep studenten stelde de volgende inhoudstabel op in een presentatie met als titel ‘de plaats van 

gehandicapten in de samenleving’: 

1. Geschiedenis 
1.1. Historiek van het Vlaams Fonds 
1.2. Historiek van de Vlaamse Federatie van Gehandicapten  

2. Wachtlijsten 
3. Onderwijs voor gehandicapten 

3.1. Structuur van het Bijzonder Onderwijs in Vlaanderen 
4. Gehandicapten en arbeid 

4.1. Begrip ‘arbeidsgehandicapte’ 
4.2. Cijfers over de tewerkstelling van personen met een handicap 
4.3. Het arbeidsmarktbeleid van de overheid 

5. Integratie 
5.1. Het europees jaar van personen met een handicap 
5.2. Overheid 
5.3. Organisaties 

Het moge duidelijk zijn dat de gekozen titels niet betekenisvol zijn. De lezer kan voor sommige titels 

zelfs niet raden waar het om gaat. Wat moet er gebeuren om dit euvel te verhelpen? Kijk op 

http://www.soc.kuleuven.ac.be/onderwijs/werkcollege/index.htm voor het antwoord. 

 

7.2.2. Structuur in het tekstgedeelte van wetenschappelijke presentaties 

Dat een wetenschappelijke presentatie goed gestructureerd moet zijn, houdt eerst en vooral in dat de 

hoofdstukken en paragrafen uit het tekstgedeelte elkaar op een correcte manier moeten opvolgen. Wat 

daarbij het uitgangspunt voor opeenvolging is, hangt af van de doelstellingen van de presentatie en 

van de inhoud. Laten we dit verduidelijken aan de hand van een voorbeeldonderwerp zoals het 

feminisme. Indien een auteur zich heeft voorgenomen lezers in te wijden in het ontstaan en de 

ontwikkeling van het feminisme, zal chronologie het uitgangspunt voor structurering zijn. Dan kan 

eerst het ontstaan worden aangegeven, vervolgens de mijlpalen in de ontwikkeling en tenslotte de 

huidige verschijningsvorm. In zo’n presentatie zullen dus bepaalde data of perioden de kapstokken 

voor het verhaal vormen. Het kan anderzijds ook de bedoeling zijn de theorievorming rond het 

feminisme te verduidelijken. In dat geval kan de auteur achtereenvolgens de verschillende theoretische 

scholen en hun zienswijze inzake de positie van de vrouw te berde brengen. Voor iedere school kan 

een apart hoofdstuk of paragraaf worden voorzien. Is het eerder de bedoeling om de verdiensten van 

de strijd van vrouwen voor meer zeggingschap te belichten, dan zullen er hoofdstukken of paragrafen 

zijn rond verdiensten op verschillende vlakken: één hoofdstuk sociaal, één economisch, één politiek, 

enz. Het kan ook de bedoeling zijn te schetsen waarom zoiets als het feminisme is ontstaan, dan ligt de 

nadruk op oorzaken en gevolgen. Stel dat men de landelijke verschillen inzake de verschijningsvormen 

van het feminisme wil benadrukken. Dan kan aan elk land een ander hoofdstuk of paragraaf worden 
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gewijd en dus een ruimtelijk principe voor structurering toegepast. Voor éénzelfde onderwerp zijn er 

kortom diverse uitgangspunten voor structurering mogelijk. Verder is het een kwestie van keuze voor 

de meest adequate spreekwoordelijke rode draad én die consistent volhouden.  

In meer omvangrijke presentaties kan men meestal niet volstaan met één uitgangspunt en is een 

combinatie in dat geval aangewezen. In deze handleiding bijvoorbeeld is de chronologie van de 

stappen om te komen tot een wetenschappelijke presentatie het uitgangspunt voor de eerstelijns 

structuur (hoofdstukken 1 tot 8). Het zoeken naar bronnen komt vóór het verwijzen naar bronnen, eerst 

beoordeelt men bronnen op hun wetenschappelijkheid en pas dan gaat men ze grondiger lezen. De 

opeenvolging van de paragrafen is al meer divers:  

• Soms chronologisch. In hoofdstuk Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. bijvoorbeeld gaat het 

eerst over tabellen en dan pas over grafieken omdat grafieken gemaakt worden op basis van 

tabellen. Het gaat ook eerst over het construeren van voorstellingen en dan pas over de lay-out 

ervan. 

• Soms van algemeen naar specifiek. Hoofdstuk Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 

bijvoorbeeld, over het zoeken naar bronnen, behandelt eerst het gebruik van zoekinstrumenten in 

het algemeen, dan pas specifiek de zoekinstrumenten van het internet en die van de bibliotheek.  

• Soms van theorie naar praktijk. Het hoofdstuk over het verwijzen naar bronnen bijvoorbeeld 

(hoofdstuk Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) behandelt eerst het belang van 

bibliografische verwijzingen en de elementen waaruit ze zijn opgebouwd, dan pas de verschillende 

referentiestijlen die deze elementen elk op hun manier achter elkaar plaatsen.  

Ook de paragrafen zijn op één of andere manier gestructureerd.  

Oefening 4. Over het correct structureren van een wetenschappelijke presentatie 
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 De inhoudstabel is een afspiegeling van de structuur en moet de lezer een duidelijk beeld geven van 

de opbouw van een presentatie. De structuur wordt duidelijker naarmate de titels betekenisvol zijn 

(zie 7.2.1.5). Maar dat is geen voldoende voorwaarde. Structuur is de logische opeenvolging van de 

hoofdstukken en paragrafen en daar schiet het volgende voorbeeld duidelijk tekort, ondanks de goed 

gekozen titels. 

1. Het gebruik van mest in de landbouw: wanneer ontstaat er een probleem? 

2. Vermesting: Welke schadelijke milieueffecten hebben mestoverschotten? 

3. Oorzaken van het mestoverschot in Vlaanderen 

4. Europese en Vlaamse antwoorden op het mestoverschot 

5. Peilers van het Vlaamse plan om mestoverschotten weg te werken 

6. Empirische evidentie voor een problematisch milieueffect via het MAP-meetnet 

7. Doelstellingen van het mestbeleid 

8. Knelpunten in het MAP 

9. Reacties van het middenveld: Is er een maatschappelijk draagvlak voor het MAP? 

Hoe moeten de hoofdstukken worden herschikt om de structuur te verbeteren? Kijk op 

http://www.soc.kuleuven.ac.be/onderwijs/werkcollege/index.htm voor het antwoord. 

 

7.2.3. Logica in wetenschappelijke presentaties 

Een tekst wordt opgebouwd rond inhoudelijke of chronologische thema's (hoofdstukken, paragrafen, 

alinea's, ...), die verband houden met elkaar. Er kan dus niet van het ene naar het andere thema worden 

overgegaan zonder duidelijk te maken wat ze met elkaar te maken hebben. Verbanden kunnen 

worden aangeven door de juiste koppelwoorden (dus, daarom, met andere woorden, vandaar, met 

betrekking tot, ... ) te gebruiken. Ten tweede moeten uitspraken zo geordend en geformuleerd zijn dat 

ze samen een duidelijke redenering vormen. Om dit te bereiken kan men bijvoorbeeld problemen of 

vragen gebruiken als kapstok om redeneringen aan op te hangen. Veel gemaakte fouten tegen de 

logica zijn onder andere te korte alinea’s, schematisch opsommen en afwezigheid van overgangen naar 

volgende hoofdstukken en paragrafen. Die fouten verkappen de tekst, maken het lezen onaangenaam 

en moeten dus ten allen prijze vermeden worden. 

 

 

 Oefening 5. Over logica in het taalgebruik 
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 In hun presentatie rond het onderwerp ‘adoptie’ wenste een bepaalde groep studenten een 

beschrijving te geven van de tijd die verloopt tussen de aanvraag tot adoptie van een buitenlands kind 

en het moment dat het kind werkelijk in het adoptiegezin kan opgenomen worden. Zij deden dat 

onder de titel ‘duur van de adoptie’ en onderscheidden er twee punten in, namelijk ‘hoe lang duurt 

het om een buitenlands kind te adopteren?’ en ‘waarom duurt het zo lang om een kind te adopteren?’. 

Hoewel de titel van het hoofdstuk slecht gekozen was –het zou beter geweest zijn om te spreken over 

de duur van de adoptieprocedure- waren de titels van de paragrafen in vraagvorm geformuleerd, 

waardoor ze als kapstok konden dienen voor de verdere tekst. Helaas liep het daar toch volkomen 

fout. Hoe zou er meer logica in hun tekst kunnen gebracht worden? 

1. Duur van de adoptie 

1.1. Hoe lang duurt het om een buitenlands kind te adopteren? 

De procedure tot het verkrijgen van een beginseltoestemming neemt 9 à 12 maanden in beslag. Deze 

termijn van maximaal 1 jaar ligt vast bij regeringsbesluit. De wachttijd bij de adoptiedienst hangt af 

van land tot land. De adoptiediensten hebben dit niet zelf in de hand. De gemiddelde duur van de 

volledige adoptieprocedure, van aanmelding tot aankomst van het kindje in je gezin, schommelt 

tussen anderhalf en 3 jaar. 

1.2.     Waarom duurt het zo lang om een kind te adopteren? 

Eerst is er de periode waarin het voorbereidingsprogramma wordt doorlopen. De evaluatieprocedure 

neemt ook tijd in beslag. De maximumtermijn hiervoor bedraagt 1 jaar en is bij regeringsbesluit 

vastgelegd. De adoptieprocedure in het land van herkomst duurt in sommige landen vrij lang. De 

natuurlijke ouders krijgen ook een wettelijke en behoorlijke bedenktijd alvorens tot adoptie te kunnen 

overgaan. In België bedraagt deze bedenktijd minimaal 2 maanden.   

Kijk voor het antwoord op http://www.soc.kuleuven.ac.be/onderwijs/werkcollege/index.htm. 

 

7.2.4. Diepgang in wetenschappelijke presentaties 

Behalve taal, logica en structuur is ook diepgang een belangrijk inhoudelijk criterium in 

wetenschappelijke presentaties. Een verhandeling moet voldoende diep graven in de aspecten van het 

onderwerp en wel op een manier die relevant is vanuit het wetenschapsdomein waarin de scriptie 

kadert. Geeft men economen, biologen, filosofen, sociologen, politologen, pedagogen of 

communicatiewetenschappers de opdracht om een verhandeling te schrijven rond -om bij ons eerdere 

voorbeeld te blijven- feminisme, dan zal elk van hen andere aspecten van hetzelfde onderwerp aan bod 

brengen. Elk van hen heeft immers naar de werkelijkheid leren kijken door de bril van de eigen 

wetenschappelijke discipline. De ene zal meer de nadruk leggen op de economische effecten van het 
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toetreden van vrouwen tot de arbeidsmarkt, een ander benadrukt eerder de opkomst van nieuwe 

principes in de opvoeding van jongens en meisjes, de al dan niet geslaagde feminisering van de 

politiek, de opkomst van de moderne anticonceptie en veranderingen in het verspreidingspatroon van 

geboortebeperkende middelen, enzovoort. Van studenten wordt verwacht dat zij gaandeweg leren 

kijken door de bril van hun studiedomein. Van studenten die een scriptie schrijven, wordt dus 

verwacht dat zij het onderwerp benaderen vanuit een invalshoek die relevant is voor de 

wetenschapsdiscipline die zij trachten te bemeesteren. Van studenten sociale wetenschappen die een 

informatieve verhandeling schrijven, wordt verwacht dat zij: 

• De hedendaagse verschijningsvormen van het onderwerp kunnen beschrijven. 

• De voor het onderwerp relevante handelende actoren en hun standpunten kunnen aangeven: 

consumenten, vrijwilligers, lezerspubliek, kijkerspubliek, het middenveld, politici, leden van een 

politieke partij, van een vakbond, leerlingen, ouders, onderwijzers, de regering, de staat, de 

overheid, niet-gouvernementele organisaties, drukkingsgroepen, de (massa-) media, het gezin, 

marginalen, analfabeten, daklozen, werklozen, beroepsgroepen, ouderlingen, adolescenten, 

hulpverleners, straathoekwerkers, stedelingen en dorpelingen, flatbewoners, huurders en 

verhuurders, enzovoort. 

• De maatschappelijke relevantie van het onderwerp voor de betrokken sociale groepen kunnen 

aantonen via statistisch materiaal uit empirisch onderzoek. 

• Voor zover dat bijdraagt tot een beter begrip van de actuele situatie ook de ontwikkelingen 

kunnen beschrijven die daartoe geleid hebben. 

• De consequenties van die ontwikkelingen voor de betrokken actoren kunnen aangeven. 

• De interactie met ontwikkelingen in diverse maatschappelijke domeinen en instituties kunnen 

aangeven, waaronder de economie, het politieke bestel, partijstructuren, beleid, bestuur, 

besluitvorming, ethiek, cultuur, religie, communicatie, het onderwijs, arbeid, het sociale 

zekerheidssysteem, gezondheid. 

• De binnen de sociale wetenschappen geformuleerde theorieën rond het onderwerp kunnen 

beschrijven. 

Van studenten sociale wetenschappen die een argumenterende of interpretatieve verhandeling 

schrijven, wordt bovendien verwacht dat zij: 

• Al het bovenstaande kunnen becommentariëren en contextualiseren vanuit eigen inzichten. 

• Een eigen, nieuwe sociaalwetenschappelijke invalshoek kunnen ontwikkelen en beschrijven. 

• Bestaande theorieën en empirisch onderzoek kunnen interpreteren, beamen of ontkrachten aan de 

hand van objectieve argumenten, en bediscussiëren. 

Er zijn echter nòg criteria die door een corrector in aanmerking genomen worden om de diepgang van 

het betoog te beoordelen. En die hebben te maken met de aard van de verstrekte informatie. Informatie 

moet aan drie criteria voldoen: ze moet voldoende aanwezig zijn, relevant zijn en er moet een 

evenwicht zijn tussen theoretische en empirische informatie. 
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Laten we even stilstaan bij het aspect ‘voldoende informatie’. Het is belangrijk de lezer 

voldoende informatie mee te geven, ook al lijkt die voor de hand te liggen. Al te vaak maakt een 

auteur de bedenking dat de lezer wel voldoende zal ingewijd zijn in de materie, van het genre: “hij of 

zij zal wel weten wat ik bedoel”. Natuurlijk mag een bepaald intellectueel en kennisniveau bij de lezer 

vooropgesteld worden. Maar dat kan geen rechtvaardiging zijn voor hiaten in een redenering. Het 

komt er dus op aan niet te snel conclusies te trekken. Wanneer elementen ontbreken uit de redenering 

die lijdt naar een conclusie, dan zal de lezer  op grond daarvan geneigd zijn niet alleen de redenering, 

maar ook de conclusie te verwerpen. Uiteraard moet dat ten allen prijze worden vermeden. 

Ten tweede moet de informatie die men verstrekt voldoende relevant zijn. Veel auteurs lijken de 

neiging te hebben om irrelevante informatie en voorbeelden toch te behouden in hun tekst, 

bijvoorbeeld vanuit een persoonlijke interesse, omdat men in het zoeken naar die informatie veel tijd 

heeft geïnvesteerd, omdat men bijzonder tevreden is met de formulering, omdat de auteur 

gezaghebbend is, enzovoort. Hoewel men van de lezer niet te veel fantasie mag verwachten en dus 

voldoende informatie moet verschaffen (zie vorig punt), moet al die informatie toch ook relevant zijn 

in het licht van de conclusies.  

Tips voor het bewaken van de relevantie van informatie 

 

Een nuttige manier om dat te bewaken, is in gedachten te beginnen met de conclusie en pas dan de 

argumenten uit te werken. Zo is de kans op afdwalen veel kleiner. Kan je toch moeilijk afscheid 

nemen van bepaalde bronnen, passages, voorbeelden, hou ze dan bij in een apart computerbestand. 

Zo kunnen ze later eventueel nog gebruikt worden in een andere presentatie. 

Tenslotte moet er in een scriptie ook voldoende empirisch materiaal worden meegegeven. Het gaat 

er dan vooral om uitspraken te staven aan de hand van statistisch bewijsmateriaal dat uit 

wetenschappelijk onderzoek afkomstig is. De vraag of en wanneer dit precies nodig is, hangt af van 

het soort scriptie. Schrijft men een louter theoretisch traktaat, dan komt er weinig empirische 

bewijsvoering aan te pas. De verstrekte informatie leent zich daar eenvoudig niet toe. Anderzijds zijn 

vooral in de sociale wetenschappen veel teksten onderzoeksbeschrijvend van aard. Dat betekent dat 

men de onderzoeksopzet beschrijft, het theoretisch kader, de maatschappelijke relevantie, de 

onderzoekspopulatie, de methodologie, de resultaten en dat men conclusies en aanbevelingen aanreikt. 

Dergelijke onderzoeksrapporten staan meestal bol van de verwijzingen naar empirisch materiaal. Hoe 

kan een aanstormend auteur nu bepalen of in zijn of haar tekst dergelijke bewijsvoering nodig is, op 

welke plaatsen en in welke mate? Als algemene regel kan men vooropstellen dat sowieso iedere 

uitspraak die een empirisch gegeven als onderwerp heeft, moet voorzien zijn van de relevante 

statistische bewijslast. Dat kan in de tekst zelf, maar uiteraard ook in een voetnoot, afhankelijk van het 

belang in het geheel van de scriptie. 
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Voorbeeld van de noodzaak om voldoende empirisch bewijsmateriaal te verstrekken 

 

In een scriptie over de achterstelling van migranten in het onderwijs staat het volgende te lezen. 

"In het algemeen secundair onderwijs zijn autochtone leerlingen beduidend sterker 

vertegenwoordigd dan hun allochtone leeftijdsgenoten. Het omgekeerde geldt voor het 

beroepssecundair onderwijs. Een groot deel van de allochtone leerlingen maakt zelfs zijn studies 

niet volledig af. Ofwel blijven ze zitten en verlaten ze de school op 18-jarige leeftijd, ofwel 

stappen ze over naar het deeltijds onderwijs. Soms zijn pesterijen van de directie, leerkrachten, 

leerlingen of ouders de oorzaak. In een aantal gevallen is er alleen sprake van onbegrip en 

onderwaardering. In elk geval is de negatieve sfeer weinig bevorderlijk voor de ontwikkeling van 

de allochtone leerling." 

Deze passage staat vol van vooronderstellingen, die nergens gestaafd worden met gegevens uit 

empirisch onderzoek. De lezer zal zich bij elke zin terecht de vraag stellen waarop de uitspraak is 

gebaseerd. Een vermelding van de geraadpleegde bron alleen zal niet voldoende zijn in dit geval. De 

auteur had zich de moeite kunnen getroosten enkele –makkelijk op te sporen- cijfers op te nemen die 

de beweringen aannemelijk maken. 
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