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Wie hogere studies aanvat, moet vroeg of laat op een ‘wetenschappelijke manier’ 

schrijven. In scripties, bachelorpapers en masterproeven wordt van de student 

verwacht dat hij de kunst van het academisch schrijven beheerst. Dit boek wil tege-

moetkomen aan de steeds terugkerende vraag van veel studenten naar een concrete 

en praktische handleiding om beter wetenschappelijk te leren schrijven. Het boek is 

volledig op de praktijk gericht, met authentieke voorbeelden en relevante oefeningen. 

Vooral de meest voorkomende fouten en problemen worden uitgebreid toegelicht 

en becommentarieerd. Onder meer de formulering van de onderzoeksvraag, de 

beschrijving van materiaal en methode, de wetenschappelijke stijl in al zijn aspecten 

komen uitgebreid aan bod. De handige tips en oefeningen met oplossing maken het 

boek geschikt als zelfstudiemateriaal of als leerboek in een lessituatie. De voorbeelden 

en oefeningen zijn afkomstig uit verschillende vakdomeinen, van sociologie over poli-

tieke wetenschappen, geschiedenis, linguïstiek, bedrijfscommunicatie en culturele 

studies, biochemie en biotechnologie.

Lieve De Wachter en Kirsten Fivez zijn docenten aan de KU Leuven. Ze doceren acade-
misch Nederlands en schriftelijke en mondelinge vaardigheden aan de faculteiten 
Sociale Wetenschappen en Letteren.

Carolien Van Soom is verantwoordelijk voor de studiebegeleiding van eerstejaars-
studenten aan de faculteiten Wetenschappen en Geneeskunde van de KU Leuven. 
Ze is een van de docenten van het opleidingsonderdeel Wetenschapscommunicatie, 
meer bepaald voor de bacheloropleiding in de biochemie en de biotechnologie.
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Voorwoord
Wetenschappelijk schrijven is voor studenten een complexe aangelegenheid. Dat leert 
de jarenlange ervaring met de begeleiding van schriftelijke vaardigheden in diverse 
faculteiten en verschillende onderzoeksdomeinen. Uit deze begeleidingssessies groeide het 
idee van een praktische handleiding rond ‘academisch schrijven’, met een focus op concrete 
voorbeelden en oefeningen. Om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de realiteit van de 
student, is in deze handleiding gekozen voor authentieke voorbeelden. Omdat het zowel 
om goede als om minder goede voorbeelden gaat, is ervoor geopteerd alle voorbeelden en 
oefeningen op basis van teksten te anonimiseren. 
Dit boekje kwam tot stand dankzij een intensieve samenwerking tussen Lieve De Wachter, 
Kirsten Fivez (beiden zijn werkzaam bij het Instituut voor Levende Talen en bij de faculteiten 
Letteren en Sociale Wetenschappen) en Carolien Van Soom (faculteit Wetenschappen).  
Op die manier komen er in dit boek verschillende onderzoeksdomeinen aan bod, waarin 
we op het vlak van wetenschappelijk schrijven naast een aantal verschillen toch vooral veel 
gelijkenissen aantreffen. 
De tekst is kritisch doorgelicht en van commentaar voorzien door Bart Maddens (faculteit 
Sociale Wetenschappen), Herman Loos (faculteit Sociale Wetenschappen), John Creemers 
(faculteit Geneeskunde), Jordi Heeren en Margot D'Hertefelt (Instituut voor Levende Talen). 
We willen hen hierbij hartelijk danken voor de bedenkingen en aanvullingen. 
We hopen met deze handleiding te voldoen aan een reële behoefte. Onze doelstelling 
is bereikt als de studenten uit dit boekje inspiratie putten om betere wetenschappelijke 
teksten te schrijven.

Lieve De Wachter, Kirsten Fivez en Carolien Van Soom, juni 2014
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Inleiding
Wie hogere studies aanvat, komt vroeg of laat in contact met ‘wetenschappelijk schrijven’. 
Het begint al bij het beantwoorden van examenvragen. De ‘journalistieke stijl’ die 
studenten soms gewend zijn te hanteren, volstaat niet langer. Wat men verwacht, is 
een helder geformuleerd antwoord dat voldoet aan de normen van wetenschappelijk 
schrijven. Dat is niet enkel het geval voor examenvragen, maar ook en zelfs nog meer voor 
wetenschappelijke papers, scripties en verhandelingen. Die worden immers niet enkel op 
inhoud geëvalueerd, maar ook op de manier waarop die inhoud geformuleerd wordt. En 
daar wringt niet zelden het schoentje. Studentenpapers en scripties staan vaak bol van het 
onwetenschappelijke taalgebruik, onlogisch opgebouwde alinea’s en paragrafen en slecht 
geformuleerde onderzoeksvragen en probleemstellingen. 
Dit boek wil tegemoetkomen aan de vraag van veel studenten naar een concrete en 
praktische handleiding om beter wetenschappelijk te kunnen schrijven. Deze handleiding 
is daarom zo praktisch mogelijk gehouden en bevat uitsluitend concrete, authentieke 
voorbeelden uit verschillende wetenschapsdomeinen. Door dat specifieke opzet heeft dit 
boek ook helemaal niet de pretentie om volledig te zijn. Er bestaan andere boeken die een 
veel algemenere inleiding geven tot wetenschappelijk schrijven en die op die manier erg 
waardevol zijn. Een aantal van die naslagwerken is in de referentielijst opgenomen. 
Voor dit boek zijn we letterlijk vertrokken vanuit de praktijk. Jarenlang wetenschappelijke 
papers, scripties en verhandelingen lezen, becommentariëren en corrigeren, heeft ons doen 
beseffen dat er een aantal steeds terugkerende fouten en problemen bestaan op het vlak van 
de structuur en de formulering van de paper. Die typische afwijkingen en fouten hebben 
we als uitgangspunt genomen. Dat betekent bijgevolg dat we niet alle aspecten van het 
wetenschappelijk schrijven onder de loep nemen, maar slechts die waar er zich gewoonlijk 
problemen mee voordoen. In vergelijking met de eerdere versies van 2008 en 2010 bevat 
dit herwerkte boek meer informatie over het onderzoeksproces en zit er materiaal uit nog 
meer studierichtingen in verwerkt.
We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat dit boek aan een concrete behoefte beantwoordt 
en we hopen dan ook de vele duizenden studenten die jaarlijks papers en scripties moeten 
schrijven, hiermee van dienst te kunnen zijn.

Legende van de doorheen het boek gebruikte icoontjes:

politieke en sociale 
wetenschappen

communicatiewetenschappen 
en bedrijfscommunicatie

taal- en letterkunde en 
culturele studies

geschiedenis

exacte wetenschappen
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I. Onderzoekspaper1

Als je een wetenschappelijke tekst schrijft, moet je je in de eerste plaats afvragen welke 
soort tekst je zult schrijven. Niet voor elk type gelden namelijk dezelfde conventies en 
regels. 

In dit boekje zullen we vooral focussen op de onderzoekspaper, aangezien dat het 
wetenschappelijke genre is waar studenten het meest mee in aanraking komen. Bij deze 
soort paper formuleer je een wetenschappelijke probleemstelling of onderzoeksvraag 
waarop je door middel van wetenschappelijk onderzoek (zoals een literatuurstudie, 
een data-analyse, een corpusanalyse, een kwalitatief of kwantitatief onderzoek of een 
combinatie van dat alles) een antwoord geeft. 

In de eerste plaats zal de focus in dit deel liggen op het onderzoeksproces. Verder zullen 
achtereenvolgens de tekstopbouw en de tekstonderdelen van een onderzoekspaper centraal 
staan. Ten slotte komen de belangrijkste stijlkenmerken aan bod.

1 In het hele boekje worden ‘hij’ en ‘zijn’ gebruikt als neutrale categorieën. Naar ‘de student’, ‘de auteur’, 
‘de lezer’, ‘de promotor’ … wordt dus steeds verwezen met ‘hij’. De corresponderende personen kun-
nen uiteraard ook vrouwelijk zijn.



I 13 I

1

1. Onderzoeksproces

Studenten geven vaak aan dat ze bij het schrijven van wetenschappelijke teksten moeite 
hebben met de opbouw van hun tekst. Ze vinden het moeilijk om hun ideeën logisch 
te ordenen in een helder gestructureerd geheel. Een onduidelijke en onoverzichtelijke 
tekstopbouw is dan ook een veelvoorkomend probleem bij wetenschappelijke papers. 
Wat studenten zich niet altijd realiseren, is dat deze problemen niet zelden hun oorsprong 
vinden in de fase die aan het schrijven voorafgaat: het onderzoeksproces. 
In dit hoofdstuk willen we daarom stilstaan bij de verschillende stappen van dat 
onderzoeksproces. Hoe beter je dat proces doorloopt, hoe minder moeite je nadien bij 
het opstellen van je tekststructuur zult ondervinden. We zullen daarbij achtereenvolgens 
focussen op de algemene kenmerken van de onderzoeksfase en de manier waarop een 
wetenschappelijke probleemstelling tot stand komt. 

1.1. Algemene kenmerken

In een onderzoeksproces zijn er verschillende fasen te onderscheiden.

Fase 1: startpunt. Je bedenkt zelf een onderwerp waarnaar je graag onderzoek zou doen of 
je krijgt een onderwerp opgelegd door je docent of professor. Dat hoeft nog geen concrete 
probleemstelling of vraag te zijn. Soms is het zelfs een heel domein dat wordt aangereikt, 
bijvoorbeeld: ‘een onderzoek naar tussentaal’ of ‘iets rond de werking van een bepaald type 
membranen’ of ‘iets over sociale media en jongeren’.

Fase 2: brainstormfase. Je activeert je voorkennis over dat onderwerp. Je bedenkt wat je 
al over het onderwerp weet of eerder gelezen of geleerd hebt en je noteert de ideeën die 
in je opkomen. Die ideeën orden je nadien en probeer je te groeperen. Bijvoorbeeld: ‘een 
onderzoek naar tussentaal op middelbare scholen’ of ‘een onderzoek naar het gebruik van 
Facebook binnen schoolse contexten’.

Fase 3: verkenningsfase. Je gaat op zoek naar een of meer overzichtsartikels over je 
onderwerp. Wat is er al over het thema bekend? Wat wil jij binnen dit thema bestuderen 
of onderzoeken en in welk kader wil je dat doen? Eventueel lees je er wat cursusteksten 
op na of neem je een kijkje bij overzichtsartikels die je op het internet vindt (hier kan 
bijvoorbeeld Wikipedia een startpunt zijn).2

2 Wikipedia wordt normaal gezien niet aanvaard als bron of referentie in wetenschappelijke papers.  
Het kan wel dienen als startpunt voor je onderzoek.

1

2

3

4

5
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Fase 4: verdere inperking. Is er een vastgestelde methode of kun je die vrij kiezen? Is het 
een literatuuronderzoek (vaak ook ‘status quaestionis’ genoemd) of werk je met data? Kies 
je eerder voor kwalitatief onderzoek (bijvoorbeeld op basis van enquêtes en vragenlijsten) 
of voor kwantitatief onderzoek (op basis van meetresultaten en cijfergegevens) of is het 
een combinatie van beide? Op die manier kom je stilaan dichter tot je wetenschappelijke 
probleemstelling. Hoe je die probleemstelling concreet uitwerkt, behandelen we in de 
volgende paragraaf. 

Fase 5: eerste idee van tekstschema. Op basis van de (antwoorden op de) voorgaande 
vragen maak je een tekstschema op. Je gaat nog niet schrijven, maar werkt een zo duidelijk 
en overzichtelijk mogelijke tekststructuur uit die als kapstok kan dienen bij het schrijven 
nadien. 

Fase 6: schrijven. Nu begin je te schrijven: daarbij werk je je tekstschema verder uit. Het is 
vaak/meestal nodig om je structuur in de loop van je paper nog aan te passen. Vergeet niet 
om je tekst nog na te lezen voor je hem indient. Voor meer informatie: zie 4.12. 

1.2. Uitwerking probleemstelling

Tijdens het onderzoeksproces kom je op een bepaald moment bij de invulling van 
de wetenschappelijke probleemstelling. Sommige auteurs gebruiken de termen 
‘probleemstelling’ en ‘onderzoeksvraag’ door elkaar, maar in dit werk willen we daar een 
onderscheid tussen maken, zoals verder wordt aangetoond. 
Eigenlijk is de ‘probleemstelling’ niets anders dan ‘zeggen wat het probleem is dat je wilt 
oplossen in de paper’. Bij uitbreiding kun je daaraan toevoegen op welke manier je dat 
probleem wilt aanpakken. Een probleemstelling is op die manier concreter dan het eigenlijke 
thema en preciezer afgebakend (bijvoorbeeld in plaats of tijd). Een probleemstelling hoeft 
niet uit één enkele vraag te bestaan, maar kan ook een aantal deelvragen bevatten. Het kan 
handig zijn om een probleemstelling aan de hand van de ‘schijf van vijf ’ uit te werken.3

3 Alle informatie over de ‘schijf van vijf ’ is geïnspireerd op en overgenomen uit: Müller, E. (2005),  
“Het schrijven van een probleemstelling volgens de Schijf van Vijf.” – http://www.uu.nl/ 
SiteCollectionDocuments/GW/GW_Bachelor_TFTV/Studieprogramma/schijfvan5 .pdf  
(laatst geconsulteerd op 23/05/2014).
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 De vragen die je je dan zeker moet stellen, zijn:
- WAT ga je precies onderzoeken? (fenomeen) Tracht je domein zo goed mogelijk af te 

bakenen. Neem geen vrede met een vaag nietszeggend onderwerp.
- WAAROM wil je dat onderzoeken? (drijfveer) ‘Omdat het me interesseerde’ voldoet 

meestal niet als antwoord op deze vraag en evenmin ‘omdat het goed haalbaar leek’ 
of ‘omdat de prof het voorstelde’. Er wordt van je verwacht dat je iets kiest omdat 
je vermoedt dat het wetenschappelijk ergens bij aansluit en dat je die aansluiting 
interessant vindt.

- WAT is de RELEVANTIE van jouw onderzoeksvraag precies op wetenschappelijk 
vlak? (relevantie) Dat gaat nog een stap verder dan de vraag naar de drijfveer.

- BINNEN WELK KADER wil je dit onderzoeken? (theorie) Meestal onderzoek je iets 
binnen een bepaald wetenschappelijk kader, binnen een theorie.

- HOE ga je te werk? (methodes) Volgens welke methodes zul je te werk gaan om je 
onderzoek uit te voeren en tot resultaten te komen?

Grafisch ziet deze ‘schijf van vijf ’ er als volgt uit:

Op welke manier je de ‘schijf van vijf ’ precies zult invullen, dus hoe uitgebreid de 
probleemstelling moet zijn, wat je zult weglaten of net opnemen, hangt uiteraard samen met 
het soort opdracht dat je krijgt. Een korte ‘essaypaper’ naar aanleiding van de verfilming 
van een werk van pakweg Hugo Claus vereist misschien geen grondige reflectie op andere 
werken van Claus of op de manier waarop er binnen de ‘filmkritiek’ met dergelijke 
verfilmingen wordt omgegaan. Voor een bachelorpaper, een masterproef of een andere 
academische paper zal dat wel nodig zijn. Je zult moeten tonen dat je vertrouwd bent met 
de terminologie van de wetenschapsdomeinen waarbinnen je onderzoek zich afspeelt, en 
je zult je eigen onderzoek moeten situeren binnen het bestaande onderzoek. 

probleem-
stelling

drijfveer

relevantie

fenomeen theorie

methode
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Zoals eerder gezegd, is de probleemstelling en zelfs de onderzoeksvraag soms al opgegeven 
door je begeleider of promotor. Vaak moet je echter zelf vanuit de probleemstelling nog 
komen tot een echte onderzoeksvraag. Hoe je dat kunt doen, leggen we uit aan de hand 
van een voorbeeld. 

Voorbeeld stappenplan:

1.  Algemeen thema: politieke participatie 

2.  Mogelijke invalshoeken:

- Welke verschillende vormen kan politieke participatie aannemen? 

- Participeren sommige groepen uit de samenleving meer dan andere?

- Hoeveel politieke participatie is wenselijk voor een democratisch politiek systeem?

3.  Invalshoek kiezen  probleemstelling formuleren

 Bijvoorbeeld: Participeren sommige groepen uit de samenleving meer dan andere?

4.  Probleemstelling concreter maken  onderzoeksvraag formuleren

 Bijvoorbeeld: Participeren vrouwen meer dan mannen? 

 Of: Participeren hooggeschoolden meer dan laaggeschoolden? 

 Of: Participeren jongeren meer dan ouderen? 

 Of: Is de politieke participatie in West-Europese landen groter dan in Oost-Europese 

landen?

5.  Onderzoeksvraag afbakenen en specificeren

 Bijvoorbeeld: Politieke participatie bij jongeren (18-26 jaar) in een Oost-Europees en 

een West-Europees land tussen 1990 en 2014.

6.  Eventueel hypothesen formuleren. 

 Bijvoorbeeld: Op basis van theorie X en Y wordt er verwacht dat …

Probleemstelling achteraf aanpassen?

Het is dan wel noodzakelijk om bij het begin van het onderzoek een goed zicht te hebben 
op de ‘schijf van vijf ’, maar dat betekent niet dat je daar in de loop van je onderzoek 
niets meer aan verandert. Concreet zul je merken dat je in de loop van je onderzoek en 
van het uitschrijven ervan verschillende aspecten van je probleemstelling zult moeten 
herformuleren. Het is geweten dat onderzoekers hun onderzoeksvraag tijdens hun 
'verkenningsfase' – het doorploegen van bestaande theorieën – voortdurend moeten 
aanscherpen. Ook je onderzoekshypothese en je methode moeten soms, bijvoorbeeld door 
de onbeschikbaarheid van bepaalde data of door een experiment dat mislukt, bijgesteld 
worden. Soms heb je juist zo veel bronnen ter beschikking dat je je vraagstelling veel meer 
moet inperken dan je aanvankelijk had gedacht. Daarom is het zo belangrijk om goed 
op tijd met je onderzoek te beginnen: vaak zul je je eerste pogingen moeten aanpassen, 
bijsturen, inperken ... Kortom, je probleemstelling is een ontzettend belangrijk stuk van 
je onderzoek en bijgevolg ook van je wetenschappelijke tekst, die je de hele tijd uiterst 
kritisch opnieuw moet bekijken, herschrijven en evalueren.
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