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TAALONTHAAL – LESSEN 

www.taalonthaal.ugent.be > lessenreeksen

• Les 1: schrijfvoorbereiding en structuur

• Les 2: stijl
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http://www.taalonthaal.ugent.be/


TAALONTHAAL – INDIVIDUELE BEGELEIDING

www.taalonthaal.ugent.be/afspraak

• academische tekst in het Nederlands

• max. 4 pagina’s, 30 minuten, on the spot
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http://www.taalonthaal.ugent.be/
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TAALONTHAAL – CONTACT

lokaal 100.052 (vlak bij cafetaria)

e taalonthaal@ugent.be

t 09 264 38 22

w www.taalonthaal.ugent.be

Elke maandagmiddag, dinsdagmiddag en woensdagmiddag
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ACADEMISCH SCHRIJVEN – VOORUITBLIK

1. Doel van deze lessen? 

2. Wat is een ‘goede’ tekst?

3. Aan de slag – De schrijfvoorbereiding

4. Aan de slag – Het schrijven zelf

5. Een gestructureerde tekst

6. Een stilistisch verzorgde tekst

7. Een correcte tekst

Deze les
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1. DOEL VAN DEZE 
LESSEN
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1. DOEL VAN DEZE LESSEN 

Idee Tekst:
• helder gestructureerd

• vlot en academisch geformuleerd
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1. DOEL VAN DEZE LESSEN 

Niet: 

- algemene ideeën genereren

- onderzoeksvraag afbakenen

- literatuur verzamelen
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2. WAT IS EEN GOEDE 
TEKST?
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TIP 1

“You can’t be a writer if you’re not a reader.”
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TIP 2

Raadpleeg universiteitsbrede schrijfwijzer als checklist.
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3. DE 
SCHRIJFVOORBEREIDING
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TO BE PREPARED IS HALF THE VICTORY
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SCHRIJVERSPROFIELEN

schrijver-architect schrijver-revisor

Geen uitgebreide schrijfervaring? Kies dan voor de 

schrijfstrategie van de schrijver-architect.
22



WAT WIL IK ZEGGEN?

1. Lees je verkennend in.
> zie: andere blitssessies (http://www.kcgg.ugent.be): 

Op zoek naar wetenschappelijke literatuur, Web of Science en Scopus…

2. Maak een bouwplan.

3. Lees je gericht in.
> zie: andere blitssessies (http://www.kcgg.ugent.be): 

Op zoek naar wetenschappelijke literatuur, Web of Science en Scopus…
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2. MAAK EEN BOUWPLAN 
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VOORBEELD: SPINSCHEMA
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VOORBEELD: POST-ITS
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VOORBEELD: COMPUTER

Is het ethisch verantwoord om mensen te reanimeren? 

- identificeren ethische dilemma’s bij reanimatie 

> via schets fictieve situaties of via probleemstelling of via ethische 

principes

- definiëren ‘overledene’ en definiëren (gradaties in) ‘nood tot 

reanimatie’

- ‘informed consent’ (toestemming patiënt voor behandeling) en 

‘autonomie’ van patiënt

> Is reanimatie een persoonlijk recht?

• bij lage levenskwaliteit?

• bij hoge leeftijd?

• bij hoge co-morbiditeit?

> Is reanimatie weigeren een persoonlijk recht?

• DNAR-verklaring (Indien ongekend? Indien gekend, maar 

‘duty to respond’ > reanimatie met donor tot doel? )

• wilsverklaring

• zelfmoord(poging)? (plus verschil met DNAR)

Ook te verwerken:

invloed van locatie op reanimatie

• thuis

• op een openbare plaats

• rusthuis

invloed van leeftijd op reanimatie 

• Pasgeborenen / prematuren

• Kind

• Volwassene / bejaarde

invloed van incidentie op reanimatie

• trauma

reanimatie met als doel een donor

reanimatie bij nutteloze incidentie

• plots overlijden

• overlijden bij patiënt met uitgebreide 

voorgeschiedenis

• reanimatie van drenkeling met 

langdurige onderdompeling

nutteloze reanimatie

• Wat is nutteloos?

• ordinary vs. extraordinary measures 

Wanneer stoppen met reanimatie?

kosten-batenanalyse als basis reanimeren vs. 

niet-reanimeren?

‘nuttige’ reanimatie

• familie als nut

• persoon die de reanimatie startte als nut

• nut voor de hulpverlener

• reanimatie met als doel onderzoek en 

opleiding. 27



STAP 1A: SCHRIJF TEKSTTHEMA

Noteer de kortst mogelijke samenvatting van wat je wil 

schrijven (~ onderzoeksvraag).

“Ik wil nagaan hoe volwassen patiënten na een ambulante ingreep hun 

postoperatieve pijnbehandeling in de thuissituatie onder controle 

houden.”
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STAP 1B: ZET TEKSTTHEMA OM IN PICO-VORM

29

PICO-vorm: 

P: volwassen patiënten na ambulante ingreep

I: evaluatie pijnbehandeling

C: evaluatie pijnbehandeling volwassen patiënten na hospitalisatie

O: noodzaak aanpassing protocollen



STAP 2: BEDENK HOOFDVRAGEN

Schrijf de vragen uit die een vakgenoot over het tekstthema 

zou kunnen stellen (~ alle elementen die je moet introduceren 

om je onderzoeksvraag te beantwoorden).
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STAP 2: BEDENK HOOFDVRAGEN BIJ TEKSTTHEMA

31

- Hoe evalueren volwassen patiënten hun postoperatieve 

pijnbehandeling na een hospitalisatie? (ziekenhuis, veel richtlijnen en 

protocollen)

- Hoe evalueren volwassen patiënten hun postoperatieve 

pijnbehandeling na een ambulante ingreep? (thuis, nog weinig 

richtlijnen en protocollen)

- Welke verbeteringen zijn er mogelijk voor protocollen postoperatieve 

pijnbehandeling na ambulante ingreep zodat pijn beter onder controle 

kan worden gehouden?



BOUWPLAN > INHOUDSTAFEL

Problematizing ethnolects: Naming 

linguistic practices in an Antwerp 

secondary school 

(Jaspers 2008) 

1. Introduction

2. Ethnolects: Definitions

3. Problems with ethnolects

3.1. Unified social and linguistic worlds 

3.2. Ethnicity and varieties as natural facts 

3.3. Theorizing the relation between 

language and identity 

4. Maroccan Dutch in Antwerp? 

5. Conclusion

Taalkunde

> creatiever bouwplan

Statins, systemic inflammation and risk of 

death in COPD: The Rotterdam study 

(Lahousse et al. 2012) 

1. Introduction

2. Methods

2.1. Study population and design 

2.2. Definition of cases and controls 

2.3. Statin exposure 

2.4. All-cause mortality and primary cause   

of death 

2.5. Covariables

2.6. Statistical analysis 

3. Results

3.1. Baseline characteristics of the study

population 

3.2. Mortality in COPD patients 

3.3. Statin use and the risk of mortality in 

COPD 

3.4. Statin use and the risk of death in 

COPD according to the level of systemic 

inflammation 

4. Discussion

5. Conclusion

Geneeskunde

> vast bouwplan
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STAP 3: FORMULEER KERNANTWOORDEN

Schrijf beknopte antwoorden op hoofdvragen op basis 

van de literatuur die je al verzameld hebt (~ deelthema’s 

van je tekst).

33

- Hoe evalueren volwassen patiënten hun postoperatieve pijnbehandeling na 

een hospitalisatie? (literatuuronderzoek + bespreking bestaande protocollen)

- Hoe evalueren volwassen patiënten hun postoperatieve pijnbehandeling na 

een ambulante ingreep? (telefonische vragenlijst uitgewerkt op basis van 

literatuuronderzoek, data-analyse volgt later)

- Welke verbeteringen zijn er mogelijk voor protocollen postoperatieve 

pijnbehandeling na ambulante ingreep zodat pijn beter onder controle kan 

worden gehouden? (data-analyse vragenlijst nog afwachten)



STAP 4: STRUCTUREER KERNANTWOORDEN

Selecteer en vermijd:

- overbodige info,

- ontbrekende relevante info,

- verkeerde info om geloofwaardigheid op te krikken.
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STAP 4: STRUCTUREER KERNANTWOORDEN

Orden en kies voor:

- duidelijke informatievolgorde, 
Geef eerst de gelijkenissen tussen evaluatie pijnbestrijding bij hospitalisatie en ambulante 

ingrepen. Ga daarna in op verschillen.  

- strategische informatievolgorde 

 Leg logische verbanden en beargumenteer de verbanden.
35

Geef eerst verbeterpunten aan die ook al uit literatuur bleken. Geef daarna verbeterpunt aan dat 

je ‘uniek’ uit de resultaten van de vragenlijst hebt kunnen afleiden. (‘Save the best for last’.) 

Of: Bespreek eerst protocollen bij pijnbestrijding hospitalisatie, daarna die bij ambulante 

ingrepen. Zo leg je meteen een hiaat bloot, namelijk: er zijn veel protocollen bij hospitalisatie en 

(te) weinig bij ambulante ingreep.



STAP 5: BEARGUMENTEER KERNANTWOORDEN

Zorg voor kernantwoorden die steekhouden door 

argumenten af te wegen en stel deze vragen:

- Ondersteunen je argumenten je standpunt?

- Ontkracht je tegenargumenten voor je standpunt 

voldoende?

- Geef je voldoende verduidelijking bij je argumenten, 

bijv. met een voorbeeld?
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VOORBEELD ZORGVULDIGE ARGUMENTATIE

Hoe zou je het objectieve feit Harry is geboren op 

Bermuda verbinden met het standpunt Harry is een Brits 

onderdaan? Welk signaalwoord zou je toevoegen om het 

verband tussen beide zinnen te leggen?
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TOULMINMODEL

Bron: Toulmin, S.E. (2003). The uses of argument: Updated edition. 

Cambridge: Cambridge University Press 38



TOULMINMODEL

Bron: googlemaps
39



TOULMINMODEL

Bron: Toulmin, S.E. (2003). The uses of argument: Updated edition. 

Cambridge: Cambridge University Press 40



TOULMINMODEL

Bron: Toulmin, S.E. (2003). The uses of argument: Updated edition. 

Cambridge: Cambridge University Press 41



STAP 5: MAAK BEGRIPPENLIJSTJE 

Leg lijst met vaktermen, begrippen en afkortingen aan.

Leg ze uit afhankelijk van voorkennis doelpubliek.

42

ICH = intracerebrale bloeding



STAP 6: DUID LITERATUURHIATEN AAN

Zoek uit voor welke antwoorden je literatuur tekort komt. 

43



ACADEMISCH SCHRIJVEN – VOORUITBLIK 

1. Doel van deze lessen? 

2. Wat is een ‘goede’ tekst?

3. Aan de slag – De schrijfvoorbereiding

4. Aan de slag – Het schrijven zelf

5. Een gestructureerde tekst
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4. HET SCHRIJVEN ZELF
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TIP 1

*vrije vertaling van “There is nothing to writing. All you do is 

sit down at a typewriter and bleed” (toegeschreven aan 

romanauteur Ernest Hemingway)

“Schrijven is vooral op uw gat 

blijven zitten!”*
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TIP 2

*quote van romanauteur Jane Smiley

“Every first draft is perfect 

because all the first draft has to 

do is exist.”*
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HOE GA IK HET ZEGGEN?

1. Schrijfronde 1 – doorschrijven

2. Schrijfronde 2 – structureren en formuleren

3. Schrijfronde 3 – eindredactie

 iteratief proces

48



1. SCHRIJFRONDE 1 – DOORSCHRIJVEN  

Schrijf je bouwplan snel, associatief en gefocust uit.

Maak je geen zorgen over de precieze formulering.

49

Schrijf makkelijke stukken voor moeilijke stukken.



2. SCHRIJFRONDE 2 – STRUCTUREREN

Splits de inhoud op in kerngedachten en geef die 

vorm in alinea’s.

Expliciteer logische verbanden en argumentatie door 

structuuraanduiders:
- signaalwoorden

- verwijswoorden

- overgangszinnen

50



2. SCHRIJFRONDE 2 – FORMULEREN

Pas je schrijfstijl aan.

Volg de spellings- en grammaticaregels.
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3. SCHRIJFRONDE 3 – EINDREDACTIE

Check nummering en titels. 

Verzorg typografie en lay-out:

- met style sheet van vak of opleiding

- met www.handleidingen.ugent.be/scriptiesjabloon

Check persoonlijke aandachtspunten met ingevulde 

schrijfwijzer.

“Papa, een eindredacteur is dus eigenlijk iemand die zo 

veel fouten ziet dat hij er een einde aan wil maken.”

“Heel dicht bij de waarheid, meisje.” (Jana Prest, 9 jaar)
52



3. SCHRIJFRONDE 3 – EINDREDACTIE
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5. EEN 
GESTRUCTUREERDE 
TEKST
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GIDS JE LEZERS
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STRUCTUURNIVEAUS

1. Macrostructuur

2. Meso- en microstructuur

57



1. MACROSTRUCTUUR

A. Inleiding of inleidende alinea

 Vertel wat je de lezer zal vertellen

B. Midden

Vertel het

C. Slot of slotalinea

 Vertel wat je de lezer verteld hebt
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A. INLEIDING  

59



FUNCTIES

Appellerende functie 
- de lezer warm maken voor je tekst

- goodwill creëren met een pittige opener:

- een verwijzing naar actualiteit of historische achtergrond

- interessante of controversiële uitspraak 

- concreet voorbeeld dat het onderwerp illustreert

- …

60



FUNCTIES

Structurerende functie
- de lezer gidsen door je tekst

- doel en thema van je tekst meegeven

- korte vooruitblik geven op hoofdstukken of paragrafen die 

volgen

61



“[E]en wangedrocht is het, die taal van de Vlaamse intellectuele luiheid.” Zo omschrijft Van

Istendael (1989:108) tussentaal, een taalvariëteit die door de jaren heen voornamelijk op

afkeurende commentaren mocht rekenen. Dat wordt meteen duidelijk in de namen die aan

de tussenvariëteit worden gegeven: Van Istendael (1989) zelf heeft het over

Verkavelingsvlaams, maar ook soap-Vlaams, koetervlaams of sloddertaal behoren tot de

synoniemen (Jaspers 2001:133).

Voor de verspreiding van die zogezegde wantaal krijgt VTM vaak de schuld. De

overtuiging bestaat dat met de opkomst van de commerciële oproep in 1989, tussentaal

haar weg vond op televisie (Absillis 2012:79). Onduidelijk is echter of het taalgebruik van

de Vlaamse Televisie Maatschappij ook werkelijk verschilt van dat op de openbare

omroep. Dat is meteen ook de vraag die we in deze paper zullen onderzoeken.

Eerst lichten we de enigszins misleidende term tussentaal toe. Vervolgens wordt een

historische schets gegeven van de ontwikkelingen binnen het televisielandschap en het

bijhorende taalbeleid. De eerder genoemde uitdrukking soap-Vlaams laat vermoeden dat

fictie het genre bij uitstek vormt voor tussentaal. Daarom verdiepen we ons in het vierde

deel in de fictionele genres van vroeger en nu. Met al die informatie kunnen we

uiteindelijk bestuderen of het gebruik van tussentaal op het scherm tegenwoordig

daadwerkelijk zo omvangrijk is en welke invloed de commerciële omroep hier al dan niet

op heeft gehad.”
62



“[E]en wangedrocht is het, die taal van de Vlaamse intellectuele luiheid.” Zo omschrijft Van

Istendael (1989:108) tussentaal, een taalvariëteit die door de jaren heen voornamelijk op

afkeurende commentaren mocht rekenen. Dat wordt meteen duidelijk in de namen die

aan de tussenvariëteit worden gegeven: Van Istendael (1989) zelf heeft het over

Verkavelingsvlaams, maar ook soap-Vlaams, koetervlaams of sloddertaal behoren tot de

synoniemen (Jaspers 2001:133).

Voor de verspreiding van die zogezegde wantaal krijgt VTM vaak de schuld. De

overtuiging bestaat dat met de opkomst van de commerciële oproep in 1989, tussentaal

haar weg vond op televisie (Absillis 2012:79). Onduidelijk is echter of het taalgebruik van

de Vlaamse Televisie Maatschappij ook werkelijk verschilt van dat op de openbare

omroep. Dat is meteen ook de vraag die we in deze paper zullen onderzoeken.

Eerst lichten we de enigszins misleidende term tussentaal toe. Vervolgens wordt een

historische schets gegeven van de ontwikkelingen binnen het televisielandschap en het

bijhorende taalbeleid. De eerder genoemde uitdrukking soap-Vlaams laat vermoeden dat

fictie het genre bij uitstek vormt voor tussentaal. Daarom verdiepen we ons in het vierde

deel in de fictionele genres van vroeger en nu. Met al die informatie kunnen we

uiteindelijk bestuderen of het gebruik van tussentaal op het scherm tegenwoordig

daadwerkelijk zo omvangrijk is en welke invloed de commerciële omroep hier al dan niet

op heeft gehad.”

Start met uitdagend citaat van belangrijke opiniemaker als ‘opener’ en maakt de lezer 

warm voor de paper.

Schetst bredere context: ‘tussentaal’ en ‘negatieve connotatie tussentaal’.

Creëert (wetenschappelijke) nood, nl. hiaat in eerder onderzoek. Dat hiaat bewijst de 

‘relevantie’ van de paper. 

- De overtuiging bestaat dat er een correlatie bestaat tussen VTM en de opkomst 

van tussentaal op tv. 

- Klopt die overtuiging wel? Is er een verschil tussen VTM en VRT?

Formuleert onderzoeksvraag gebaseerd op wetenschappelijke nood. 

Geeft enigszins methodologie aan (literatuurstudie + ?).

Geeft het bereik van het onderzoek aan.

Formuleert structurerende alinea en gidst lezer zo door de paper.
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BOUWSTENEN – OPENER 

Val niet met de deur (= onderzoeksvraag) in huis.

64

“De onderzoeksvraag van deze masterproef luidt: “Hoe evalueren 

volwassen patiënten hun postoperatieve pijnbehandeling in de thuissituatie 

na een ambulante ingreep? 

“Afgelopen jaar werden maar liefst X aantal patiënten na een ambulante 

ingreep later opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. De reden was dat 

patiënten het pijnmanagement in de thuissituatie inadequaat hadden 

aangepakt, soms met grote gevolgen. Zo werd melding gemaakt van minstens 

1 patiënt die een longembolie opliep.”



BOUWSTENEN – PROBLEEMSTELLING 

Schets de bredere context van je onderzoeksthema.  

65

Bijvoorbeeld:

• Schets eerst de stijgende trend van het aantal ambulante 

ingrepen ten opzichte van het aantal klassieke hospitalisaties.

• Schets eerst de voordelen daarvan (voor patiënt, ziekenhuis, 

verplegend personeel, economie…)

• Geef ook de nadelen aan (waaronder postoperatieve pijn).

• Bespreek de gevolgen van inadequate pijnbehandeling in de 

thuissituatie (en grijp daarbij terug naar de opener bijv.).

• …



BOUWSTENEN – PROBLEEMSTELLING

Bespreek de (wetenschappelijke) motivatie voor je 

onderzoeksthema. Toon zo de (wetenschappelijke) 

relevantie van je onderzoek aan.

66

Bijvoorbeeld:

− Leg een hiaat bloot in de bestaande literatuur. Jouw onderzoek kan dit 

hiaat dichten: Bij klassieke hospitalisaties wordt postoperatief 

pijnmanagement geregeld volgens protocollen. Dat leidt tot betere 

continuïteit en coördinatie van de pijn behandeling (NVA, 2012). Nog 

weinig is echter geweten over postoperatieve pijnbehandeling in de 

ambulante setting.



BOUWSTENEN – PROBLEEMSTELLING

Vermijd persoonlijke motivatie.

67

“Ik herinner me zelf nog hoe mijn wonde aan het etteren ging nadat die 

gehecht was in het ziekenhuis en ik niet wist wat ik moest doen.”

Geef eventueel maatschappelijke relevantie aan.

Bijvoorbeeld:

Jij laat volwassen patiënten postoperatieve pijnbehandeling na ambulante 

ingreep evalueren. Zo breng je problemen en noden in kaart van die 

patiënten. Dat in kaart brengen kan dan leiden tot een voorstel voor een 

protocol (dat wel al bestond voor klassieke hospitalisatie, maar nog niet 

voor ambulante ingrepen).



BOUWSTENEN – ONDERZOEKSVRAAG

68

Hou je vraagstelling droog: “Bij het lezen van de bronnen kwamen spontaan 

de vragen in ons op: Wie waren de Vikingen? Hoe zag hun cultuur eruit? 

Alsook, waarom hielden ze deze rooftochten?”

“Deze masterproef wil nagaan hoe verpleegkundigen de pijn voor 

pasgeborenen (van 0 tot 12 maanden oud) kunnen verminderen als ze de 

hielprik toegediend krijgen. Meer bepaald gaan we na of oraal toedienen 

van suiker pijnverlichtend werkt en zo ja, hoe effectief die methode is in 

vergelijking met andere pijnbestrijdingsmethoden.

Introduceer je onderzoeksvraag op basis van de motivatie 

die je eerder uiteenzette. Geef daarbij ook het bereik aan van 

je onderzoek.



BOUWSTENEN – METHODE

Geef kort aan welke methode je gebruikt. Behandel de 

methodologie uitgebreider in een apart hoofdstuk. 

69

Voor de evaluatie van de postoperatieve pijnervaring in de thuissituatie 

wordt gebruik gemaakt van een prospectief, kwantitatief 

onderzoeksdesign waarbij 200 patiënten worden bevraagd tijdens de 

follow-upperiode (cf. Hoofdstuk 2: Methode).



BOUWSTENEN – LEESWIJZER 

Voeg tot slot een structurerende alinea toe. Je 

expliciteert je structuur en geeft aan wat de lezer kan 

verwachten in je middenstuk.

70

“Hoofdstuk 1 geeft een uitgebreide status quaestionis rond post-operatieve

pijnbestrijding bij zowel klassieke hospitalisatie als ambulante begrippen en 

licht alle belangrijke begrippen toe. Vervolgens gaat hoofdstuk 2 in op de 

methodologie met een beschrijving van het onderzoeksdesign, de 

steekproef en de datacollectie. Hoofdstuk 3 omschrijft de resultaten van de 

data-analyse die daarna, in hoofdstuk 4, worden geïnterpreteerd.”



TRECHTERPRINCIPE

Context

Motivatie

Vraag

Methode

Structuur

Je omschrijft waar jouw 

specifieke paper zich 

bevindt in het breder geheel 

van de academische 

teksten over je onderwerp.

Probleemstelling

71



B. MIDDEN 

Bevat verschillende hoofdstukken, paragrafen en alinea’s:

zie 2. Meso- en microstructuur

72



C. SLOT 

73



FUNCTIES

Structurerende functie

= samenvatten voor de lezer wat hij las
- Het slot herhaalt en beantwoordt de onderzoeksvraag.

- Het slot bevat samenvatting van middenstuk, met eigen accenten, 

en terugkoppeling naar de onderzoeksvraag.

- Het slot brengt geen nieuwe informatie aan.
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FUNCTIES

Appellerende functie

= lezer het gevoel geven dat hij zinvolle tekst las
- Het onderzoek opent perspectieven voor verder onderzoek.

- Het slot rondt de tekst krachtig af: gevatte uitsmijter, mooie slotzin.
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“Kunnen we Madame Laura beschouwen als een korengodin? Deze onderzoeksvraag stond in 

deze paper centraal. We kunnen besluiten op basis van de theorie van Frazer dat Hugo Claus 

van Madame Laura een echte korengodin gemaakt heeft: ze verdeelt haar tijd tussen 

Bastegem en Brussel, tussen onder- en bovenwereld; de kleuren geel en rood symboliseren 

ook dat dualisme: tussen maagd en hoer. Ze verlenen haar zo ook de status van femme fatale. 

[…]

Een eenduidige interpretatie van een personage staat echter niet in Claus’ woordenboek en 

bijgevolg kan Madame Laura nog op een andere manier geïnterpreteerd worden. Enerzijds 

doet ze denken aan Dante’s Beatrice. Anderzijds is er ook nog een andere mogelijk manier om 

Madame Laura te interpreteren, namelijk als la belle dame sans merci: de onbereikbare 

kasteeldame uit de hoofse ridderromans. De link kan dan gelegd worden met het personage 

Zuster Sint Gerolf, die opgesloten zit in het ‘Slot’ en even onbereikbaar is als Madame Laura. 

Een analyse van deze interpretatiemogelijkheid en de figuur van Zuster Sint Gerolf was in dit 

beperkte onderzoek echter onmogelijk.

Ook op vlak van de vegetatiemythologie die verscholen zit in Het verdriet van België is in deze 

paper maar een klein deel besproken. Bovendien zijn er nog maar weinig bronnen die echt 

specifiek ingaan op de vegetatiemythologie in Het verdriet van België. Dit is dus nog een 

braakliggend onderzoeksterrein en eventueel voer voor een masterscriptie.”
76



“Kunnen we Madame Laura beschouwen als een korengodin? Deze onderzoeksvraag stond in 

deze paper centraal. We kunnen besluiten op basis van de theorie van Frazer dat Hugo Claus van 

Madame Laura een echte korengodin gemaakt heeft: ze verdeelt haar tijd tussen Bastegem en 

Brussel, tussen onder- en bovenwereld; de kleuren geel en rood symboliseren ook dat dualisme: 

tussen maagd en hoer. Ze verlenen haar zo ook de status van femme fatale. […]

Een eenduidige interpretatie van een personage staat echter niet in Claus’ woordenboek en 

bijgevolg kan Madame Laura nog op een andere manier geïnterpreteerd worden. Enerzijds doet 

ze denken aan Dante’s Beatrice. Anderzijds is er ook nog een andere mogelijk manier om 

Madame Laura te interpreteren, namelijk als ‘la belle dame sans merci’: de onbereikbare 

kasteeldame uit de hoofse ridderromans. De link kan dan gelegd worden met het personage 

Zuster Sint Gerolf, die opgesloten zit in het ‘Slot’ en even onbereikbaar is als Madame Laura. Een 

analyse van deze interpretatiemogelijkheid en de figuur van Zuster Sint Gerolf was in dit beperkte 

onderzoek echter onmogelijk.

Ook op vlak van de vegetatiemythologie die verscholen zit in Het verdriet van België is in deze 

paper maar een klein deel besproken. Bovendien zijn er nog maar weinig bronnen die echt 

specifiek ingaan op de vegetatiemythologie in Het verdriet van België. Dit is dus nog een 

braakliggend onderzoeksterrein en eventueel voer voor een masterscriptie.”

- Herhaalt onderzoeksvraag.

- Beantwoordt onderzoeksvraag in wat volgt.

- Vat samen wat in middenstuk aan bod kwam. 

- Zet daarbij bijkomende ontdekte elementen in de verf: 

Madame Laura is méér dan korengodin.

- Geeft aanbevelingen voor verder onderzoek.
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STRUCTUURNIVEAUS

1. Macrostructuur

2. Meso- en microstructuur
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2. MESO- EN MICROSTRUCTUUR

A. Bouw paragrafen, alinea’s en zinnen zorgvuldig op.

B. Expliciteer je argumentatie.

C. Gebruik daarvoor structuuraanduiders.
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Begin 

paragraaf 
Einde 

paragraaf

Mesostructuur = structuur op paragraaf- en alineaniveau

alinea

alinea

alinea

alinea

alinea

Witruimte 

voor nieuwe 

paragraaf

Witruimte na 

paragraaf

Inspringing bij elke alinea. 

Kan ook witruimte  / nieuwe regel zijn.

Slotparagraaf die 

bestaat uit één alinea.
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OPBOUW PARAGRAFEN

= een tekstblok van verschillende alinea’s die bij elkaar 

horen.

81

Stel dat je in een hoofdstuk hedendaagse argumenten voor vegetarisme wil 

beschrijven, dan zou je telkens een paragraaf kunnen voorzien voor:

• argumenten gerelateerd aan gezondheid

• argumenten gerelateerd aan milieu

• argumenten gerelateerd aan dierenwelzijn

• argumenten gerelateerd aan het welzijn van je medemens



OPBOUW ALINEA’S

82

Stel dat je een paragraaf opbouwt rond argumenten pro vegetarisme, 

gerelateerd aan milieu, dan zou je telkens een alinea kunnen besteden 

aan elk milieuaspect waarop vlees eten een negatieve invloed heeft:

• broeikaseffect

• ontbossing

• watervervuiling en waterverspilling 

• diversiteit

= een tekstblok van zinnen die bij elkaar horen.



OPBOUW ALINEA’S

Alinea

Eén alinea = één overkoepelend kernidee

Kern

Toelichting

Belangrijk

Minder belangrijk
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OPBOUW ALINEA’S – KERNIDEE VOORAAN

84

“De productie van vlees draagt zowel bij tot watervervuiling als tot 

waterverspilling. In de eerste plaats produceert onze veestapel namelijk ontzettend 

veel mest. Die mest bevat nitraten, die deels in de lucht (in de vorm van ammoniak) en 

deels in het grond- en oppervlaktewater terechtkomen. Ze bedreigen zo de kwaliteit van 

het drink- en zwemwater, en ook de visbestanden. In de tweede plaats betekent (meer) 

vlees eten ook meer water verspillen. Naast drink- en reiningswater voor de veestapel, 

worden ook grote hoeveelheden water gebruikt voor de teelt van veevoedergewassen 

en bij de vleesverwerking. Voor de productie van een kilogram dierlijke eiwitten is 

gemiddeld honderd keer meer water nodig dan voor een kilogram plantaardige eiwitten. 

De productie van een kilogram rundvlees vereist bijvoorbeeld niet minder dan 15.000 

liter water! Ter vergelijking: voor een kilogram aardappelen is 500 liter nodig, voor tarwe 

900 liter.” (naar: evavzw.be)



OPBOUW ALINEA’S – KERNIDEE ACHTERAAN

85

Onze veestapel produceert ontzettend veel mest. Die mest bevat nitraten, die deels in 

de lucht (in de vorm van ammoniak) en deels in het grond- en oppervlaktewater 

terechtkomen. Ze bedreigen zo de kwaliteit van het drink- en zwemwater, en ook de 

visbestanden. Verder zijn er, naast drink- en reiningswater voor de veestapel, ook grote 

hoeveelheden water nodig voor de teelt van veevoedergewassen en bij de 

vleesverwerking. Voor de productie van een kilogram dierlijke eiwitten is gemiddeld 

honderd keer meer water nodig dan voor een kilogram plantaardige eiwitten. De 

productie van een kilogram rundvlees vereist bijvoorbeeld niet minder dan 15.000 liter 

water! Ter vergelijking: voor een kilogram aardappelen is 500 liter nodig, voor tarwe 900 

liter. Kortom: de productie van vlees draagt zowel bij tot watervervuiling als tot 

waterverspilling.” (naar: evavzw.be)

Argumenten eerst, conclusie (kernidee) achteraan

 betogende teksten



OPBOUW ZINNEN

“Er ontstaat een wildgroei aan fantasie en ondenkbare 

stadia in de geschiedenis van het universum krijgen plots 

een stem aan de hand van verschillende 

wetenschappelijke theorieën, zoals de wereld voor de Big 

Bang.”

86

Eén zin = één idee



ARGUMENTATIE ALINEA’S EXPLICITEREN

Bron: Toulmin, S.E. (2003). The uses of argument: Updated edition. 

Cambridge: Cambridge University Press 87



ARGUMENTATIE ALINEA’S EXPLICITEREN

88

“Harry is geboren op Bermuda. We kunnen er dus van 

uitgaan dat hij een Brits onderdaan is. Immers: hoewel

Bermuda langs de oostkust van de Verenigde Staten in 

Noord-Amerika ligt, is het een overzees gebiedsdeel onder 

soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk in de Atlantische 

Oceaan (hier volgt verwijzing naar wettelijke bepalingen). 

Toch moeten we enige omzichtigheid inbouwen: Harry’s 

ouders kunnen namelijk de niet-Britse identiteit hebben of 

Harry kan tot Amerikaan genaturaliseerd zijn.”



STRUCTUURAANDUIDERS

Expliciteer de logische verbanden met structuuraanduiders:

- signaalwoorden

- verwijswoorden

- structurerende overgangszinnen (of alinea’s)

89



SIGNAALWOORDEN
opsomming en; ook; voorts; verder; vervolgens; bovendien; daarbij; ten eerste … ten tweede; 

enerzijds … anderzijds; aan de ene kant … aan de andere kant; niet alleen … maar ook; 

tevens; ten slotte

tegenstelling maar; toch; echter; enerzijds…anderzijds; aan de ene kant … aan de andere kant; 

hoewel; niettemin; niettegenstaande; tegenstelling; tegengesteld; daartegenover; terwijl; 

weliswaar

samenvatting kortom; samenvattend; dus; met andere woorden; concluderend

tijd voordat; alvorens; terwijl; tijdens; zolang; gedurende; nadat; nadien; daarna; tegelijk; 

intussen; nu; wanneer; zodra

toelichtingen (illustraties, 

voorbeelden)

bijvoorbeeld; ter illustratie; zo; zoals dus; anders geformuleerd; met andere woorden

oorzaak – gevolg doordat; daardoor; namelijk; immers; oorzaak; vanwege; door; zodat; gevolg; resultaat; 

bewijs; heeft geleid tot; zodoende

doel – middel om; opdat; teneinde; met het doel; daarmee; met; waarmee; daarmee

argument / reden de volgende redenen; immers; omdat; want; daar; daarom; namelijk; motief; achtergrond; 

vanwege; aangezien; wegens

vergelijking evenals; eveneens; evenzeer; evenzo; net als; net zo; zoals

voorwaarde als, indien, mits, wanneer

Overzicht signaalwoorden in Vademecum

- Te weinig signaalwoorden maken je tekst ondoorzichtig.

- Te veel signaalwoorden maken de tekst te schools. 
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“Ik situeer eerst kort de persoon Stirner en zijn filosofie historisch en daarna

Stirners kritiek op twee van de belangrijkste jong-hegelianen. Deze kritieken 

zijn belangrijk omdat ze ook zijn eigen filosofie vorm hebben gegeven. 

Vervolgens bespreek en beoordeel ik de belangrijkste interpretaties. We 

zullen aan de hand van hegeliaanse, existentialistische, nihilistische, 

anarchistische en zelfs poststructuralistische lezingen van Stirner diens

filosofie proberen te begrijpen. Die lezingen zijn soms tegenstrijdig met elkaar, 

wat dus stof geeft voor discussie. Ook zal ik de kritiek van Stirner op het 

communisme en de repliek van Marx hierop behandelen. Als laatste zien we 

de recentste interpretatie die, zoals we zullen zien, een overkoepelende kritiek 

op alle vorige interpretaties zal bieden.”

CHRONOLOGISCHE SIGNAALWOORDEN
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VERWIJSWOORDEN
Voorkomen vervelende herhaling in tekst:

- verwijzen terug

- verwijzen vooruit

Kleine, korte woorden:

- voornaamwoorden als hij, zij, haar, ons, het, die, deze

- aanwijzende voornaamwoordelijke bijwoorden als erin, daartussen, 

hierdoor

- bijwoorden met verwijzende functie als nu, daar, dan

Je moet ze ondubbelzinnig gebruiken (zie: les 2).
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OVERGANGSZINNEN

Inleidende overgangszin: kondigt aan wat volgt

“Dit hoofdstuk gaat in op de vraag hoe we een intracerebrale bloeding 

kunnen definiëren, zowel etiologisch als pathofysiologisch.”

Verbindende overgangszin: licht samenhang tussen voorgaande en 

volgende alinea’s toe.

“Na deze algemene definitie van epilepsie, gaan we dieper in op post-

intracerebrale epilepsie.”

Afsluitende overgangszin: vat de voorgaande alinea’s samen.

“Kortom: de voorgaande paragraaf toont aan dat de effecten op 

proefdieren op cruciale punten verschillen van de effecten op mensen.”
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AFSLUITER: OEFENING ‘STRUCTUREREN’



OPLOSSING ‘STRUCTUREREN’

95

tweede en derde alinea 

samenvoegen = 1 idee

signaalwoorden

toevoegen

verwijswoorden

toevoegen

tot slot nooit eindredactie vergeten 
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Maak gebruik van de hulp van 

Kenniscentrum Gezondheidszorg Gent!

Bijvoorbeeld: powerpoint ‘Academisch schrijven in een notendop’ komt online op

http://www.kcgg.ugent.be/blits



ACADEMISCH SCHRIJVEN – VOORUITBLIK

1. Doel van deze lessen? 

2. Wat is een ‘goede’ tekst?

3. Aan de slag – De schrijfvoorbereiding

4. Aan de slag – Het schrijven zelf

5. Een gestructureerde tekst

6. Een stilistisch verzorgde tekst

7. Een correcte tekst
Deze les
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6. EEN STILISTISCH 
VERZORGDE TEKST

5



“JE STIJL IS NIET ACADEMISCH GENOEG.”
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“JE STIJL IS NIET ACADEMISCH GENOEG.”

7

‘Je tekst is niet afgestemd op het academische genre en 

een academisch publiek’:

̶ te complex of te eenvoudig

̶ te vaag

̶ te omslachtig of te bondig

̶ te journalistiek

̶ te persoonlijk

̶ te plechtstatig…



6. EEN STILISTISCH VERZORGDE TEKST 

6.1. (Academische) stijl en stilistische parameters

6.2. Parameter 1 – Moeilijkheid

6.3. Parameter 2 – Exactheid

6.4. Parameter 3 – Informatiedichtheid

6.5. Parameter 4 – Aantrekkelijkheid

6.6. Parameter 5 – Afstandelijkheid
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STIJL

Je stijl 

= de keuze die je maakt uit mogelijke formuleringen om een idee 

weer te geven.

9



STILISTISCHE PARAMETERS

Stijl = combinatie van verschillende stilistische 

parameters.

10

Stilistische parameters zijn:
− ‘moeilijkheid’: is je tekst moeilijk of eenvoudig?

− ‘exactheid’: is je tekst exact of vaag?

− ‘informatiedichtheid’: is je tekst wijdlopig of bondig?

− ‘aantrekkelijkheid’: is je tekst levendig of droog?

− ‘afstandelijkheid’: is je tekst formeel of informeel?



STILISTISCHE PARAMETERS

Parameters zijn nauw met elkaar verbonden.
Bijvoorbeeld: moeilijke tekst wordt als onaantrekkelijk ervaren.
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STIJL IN ACADEMISCHE TEKSTEN 

Academische stijl is zakelijk (+ neutraal, objectief, genuanceerd).

12



6. EEN STILISTISCH VERZORGDE TEKST 

6.1. (Academische) stijl en stilistische parameters

6.2. Parameter 1 – Moeilijkheid

6.3. Parameter 2 – Exactheid

6.4. Parameter 3 – Informatiedichtheid

6.5. Parameter 4 – Aantrekkelijkheid

6.6. Parameter 5 – Afstandelijkheid

13



MOEILIJK VS. EENVOUDIG

“Inhalen weggevallen lessen wegens staking

Aansluitend bij de mail van de rector in verband met de stakingsaanzeggingen voor 

1 en 15 december aanstaande en na informatie gekregen te hebben van de 

directeur onderwijs van onze instelling kan ik u meedelen dat, indien om de een of 

andere reden de lessen die voor deze dagen gepland zijn niet doorgaan, omdat 

bijvoorbeeld een groot deel van de studenten omwille van problemen met het 

openbaar vervoer niet in Gent geraken, of omdat u zelf aan de staking wenst deel 

te nemen, deze lessen kunnen worden ingehaald tijdens de inhaalweek, die 

uitgerekend daarvoor is voorzien (dit is geen week die deel uitmaakt van de 

blokperiode!)”

14



MOEILIJK VS. EENVOUDIG

15

“If you can’t explain it simply, 

you don’t understand it well enough.” 
(Albert Einstein)



MOEILIJK VS. EENVOUDIG

− lange en moeilijke woorden

− veel vakjargon, academische 

woordenschat en onbekende afkortingen

− lange zinnen

− veel ondergeschikte bijzinnen

− lange aanloop

− veel passieve zinnen (zie: verder)

− korte woorden

− dagelijkse woordenschat

− korte zinnen

− veel nevenschikkende zinnen

− geen lange aanloop

− veel actieve zinnen (zie: 

verder)

16

Academische teksten zoeken naar een gulden middenweg tussen te moeilijk en te eenvoudig.



(TE) MOEILIJKE WOORDEN

17

Pijnlijk gevolg van laksheid tegenover drugsbezit (emanatie = ‘uitvloeiing’)



(TE) MOEILIJKE WOORDEN

explicatie, illumineren, derhalve… 

uitleg, verhelderen, daarom…

18

Gebruik moeilijke woorden niet om te imponeren.



VAKJARGON

19

Gebruik wel termen die specifiek zijn voor jouw vakgebied.



VAKJARGON

Leg je vakjargon uit of niet? 

Hou een vakgenoot voor ogen. 

20

− meningitis vs. hersenvliesontsteking

− myopie vs. bijziendheid

− macro- en micro-economie met uitleg 

(‘volkshuiskunde’ vs. ‘bedrijven, consumenten’) vs. 

macro- en micro-economie zonder uitleg



VAKJARGON

21

http://www.kcgg.ugent.be/zoeken/boeken
- enkele elektronische (medische) woordenboeken

- het BCFI (het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium van het Belgisch 

Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie)

http://www.kcgg.ugent.be/zoeken/boeken


ANDERSTALIGE VAKTERMEN

Zorg voor een Nederlandse hertaling bij anderstalige 

(vak)termen.
− Zet de niet-Nederlandse term cursief.

− Zet de Nederlandse hertaling tussen haakjes en tussen enkele 

aanhalingstekens. 

22

“In het laatste decennium van de achttiende eeuw verwijdert de 

Erfahrungsraum (‘ervaringsruimte’), die bestaat uit al de ervaringen 

die mensen opdeden in het verleden, zich verder van de 

Erwartungshorizont (‘verwachtingshorizon’).”

“Crowding op de spoedopname is een gekend fenomeen.”



ANDERSTALIGE (VAK)TERMEN

Wees niet te lui! 

Denk na over Nederlandse alternatieven, als die er zijn.

23

“Er kan gebruik gemaakt worden van een repeated measures analysis 

(‘analyse met herhaalde metingen’) of variance test 

(‘variantieanalyse’) om een *associatie (> ‘association’ > de 

samenhang) na te gaan tussen de onafhankelijke variabelen en de 

afhankelijke variabele.”



ACADEMISCHE WOORDENSCHAT

Leg lijstjes aan (met context). 

24

− arbitrair, archaïsch, ethisch, esthetisch, causaal, cognitief…

− hypothese, consensus, correlatie, analyse, synthese, 

archetype…

− nuanceren, percipiëren…



ACADEMISCHE WOORDENSCHAT
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ACADEMISCHE WOORDENSCHAT
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ACADEMISCHE WOORDENSCHAT
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AFKORTINGEN
Schrijf afkortingen een eerste keer voluit.

28

De Neonatale Intensive Care Unit (vanaf nu: NICU)…”



LANGE, COMPLEXE ZINNEN

Vermijd bijzinnen in bijzinnen in bijzinnen in… 

“Om de overlevingskansen van het zwangere slachtoffer te vergroten, dient, 

tijdens een reanimatie, de druk van de baarmoeder zoveel mogelijk van de 

grote bloedvaten afgehaald te worden wat volgens het stappenplan kan 

gebeuren op verschillende manieren die het mogelijk maken om zowel met 

twee hulpverleners als met één de druk van de baarmoeder te verplaatsen.” 
(55 woorden)
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LANGE, COMPLEXE ZINNEN HERSCHRIJVEN

Verdeel je zin over meer zinnen. 

Expliciteer verbanden met structuuraanduiders.

“Om de overlevingskansen van het zwangere slachtoffer tijdens een 

reanimatie te vergroten, mag de baarmoeder zo min mogelijk druk 

uitoefenen op de grote bloedvaten (24 woorden). Het stappenplan beschrijft 

daarvoor verschillende methodes (6 woorden). Die methoden maken het 

mogelijk om zowel individueel als met twee hulpverleners de druk van de 
baarmoeder te verplaatsen (19 woorden).”
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TE KORTE ZINNEN

Schrijf geen zinnen zonder pv.

Deze toename van het aantal ambulante ingrepen brengt heel wat 

voordelen met zich mee. Zowel voordelen voor de patiënt, het ziekenhuis, 

het verplegend personeel als voor de economie.

32



TE KORTE ZINNEN HERSCHRIJVEN

Schrijf geen zinnen zonder pv.

Deze toename van het aantal ambulante ingrepen brengt heel wat 

voordelen met zich mee, zowel voor de patiënt, het ziekenhuis, het 

verplegend personeel als voor de economie.

33

Deze toename van het aantal ambulante ingrepen brengt heel wat 

voordelen met zich mee. Die voordelen zijn er zowel voor de patiënt, 

het ziekenhuis, het verplegend personeel als voor de economie.



LIJMSTIJL

Plak zinnen niet simpelweg aan elkaar met een komma.

34

“De lower-class-kinderen hadden minder schoolsucces dan de kinderen 

uit de upper- en de middle-class, maar men had die lower-class-kinderen 

nu eenmaal ook nodig, ze moesten goed opgeleid worden maar hun 

matige schoolprestaties waren een probleem en onderwijspsychologen 

wilden deze dus beïnvloeden.” (rug.nl)



LIJMSTIJL AANPAKKEN
Verdeel je zin over meer zinnen. 

Leg de verbanden bloot met signaalwoorden.

35

“De lower-class-kinderen hadden minder schoolsucces dan de 

kinderen uit de upper- en de middle-class. Toch vond men het 

belangrijk om deze minder succesvolle kinderen goed op te 

leiden: de maatschappij had hen nodig. Onderwijspsychologen 

hebben daarom onderzocht hoe de schoolprestaties van de 

lower-class-kinderen zouden kunnen verbeteren.” (rug.nl)



6. EEN STILISTISCH VERZORGDE TEKST 

6.1. (Academische) stijl en stilistische parameters

6.2. Parameter 1 – Moeilijkheid

6.3. Parameter 2 – Exactheid
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6.5. Parameter 4 – Aantrekkelijkheid

6.6. Parameter 5 – Afstandelijkheid
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EXACT VS. VAAG

37

“Op het ogenblik dat jij je paper schrijft, 

moet je je opstellen als expert, niet als 

een ‘toevallige voorbijganger’, die niet 

helemaal weet hoe de vork in de steel zit.” 
(De Wachter & Van Soom) 



EXACT VS. VAAG

− precieze verwoording (van ideeën)

− éénzelfde woord voor vaste begrippen

− zinnen worden logisch en duidelijk met 

elkaar verbonden

− juist en veelvuldig gebruik van 

structuuraanduiders (zie: Les 1)

− ondubbelzinnige verwijswoorden

− zeer expliciete bronvermelding

− verwijzingen in tekst zelf

− voetnoten

− literatuurlijst

(zie: Vademecum voor parafraseren, 

letterlijk en niet-integraal citeren) 

− slordige verwoording (van ideeën)

− verschillende woorden voor vaste 

begrippen

− verband tussen zinnen is niet 

duidelijk

− onvolledige bronvermelding

38

Academische teksten laten niets aan het toeval over en zijn altijd zo exact mogelijk.



VAAG

“Recente literatuur schrijft dat er wellicht een kans bestaat op het mogelijks 

ontwikkelen van een klinisch belangrijke eetstoornis in een zestal Europese 

landen bij de 10- tot 30- jarigen van maar liefst 29%. Hieruit kan zonder 

overdrijven het feit worden afgeleid dat de kans dat een zwangere vrouw met 

een eetstoornis – al dan niet in het verleden – een gynaecoloog bezoekt meer 

dan reëel is.”
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EXACTER

“Recente literatuur geeft aan dat 29 procent van de 10- tot 30-jarigen in zes 

Europese landen een klinisch belangrijke eetstoornis ontwikkelt. De kans is dus 

reëel dat gynaecologen in die zes landen zwangere vrouwen op consulatie krijgt 

die een eetstoornis doormaken of doorgemaakt hebben.”

40



ZO PRECIES MOGELIJK ZIJN

“Hierbij maakten ze gebruik van een vergelijkingsmethode om de twee 

landen te vergelijken.” 

“De auteurs maken een duidelijke, betekenisvolle vergelijking 

tussen de twee landen met het verklaringsmodel van Lorenz.”

41

Geef geen overbodige details, maar schrap ook geen 

relevante informatie.



NUANCEREN, NIET TWIJFELEN

42

Met een gulle combinatie van onderstaande woorden zwak je 

je stelling af en druk je onzekerheid uit.

misschien, eens, mogelijk, vermoedelijk, 

wellicht, enigszins, waarschijnlijk, 

eventueel…

zullen, kunnen, mogen, schijnen, lijken, 

blijken, willen, hoeven, voorkomen en 

gebeuren…



NUANCEREN, NIET TWIJFELEN

“Recente literatuur schrijft dat er wellicht een kans bestaat…”

43

“Op basis van de weinige gegevens zouden we zeer voorzichtig kunnen 

opperen dat…”



ONDUBBELZINNIG VERWIJZEN

Gebruik verwijswoorden precies.

44

“Kijk Aziaten nooit recht in de ogen. 

Het is beleefder om ze neer te slaan.” 
(Bron: taalvoutjes.nl)



ONDUBBELZINNIG VERWIJZEN

Laat de lezer niet gissen.

45

“Gladstone Robinson werd in 1967 aangesteld als administrator van 

de gemeenschap, door prinses Tenagework, de dochter van de 

keizer. Hij was sinds dan in het bezit van de officiële documenten 

die Haile Selassie I ondertekende met zijn naam. Dit document, laat 

hij zien, heeft een versie in het Amhaars.” (Afrikanistiek)



VASTE BEGRIPPEN 

Varieer in het verkeer, maar niet bij vaste begrippen en 

vaktermen.

46

“Ne put is ne put.”

- ‘infantile scurvy’, ‘Barlow’s disease’, ‘Möller-Barlow disease’, 

‘Barlow’s syndrome’, ‘Cheadle-Möller-Barlow syndrome’, ‘Moeller’s

disease’ en ‘vitamine C deficiency syndrome’ (= namen voor dezelfde 

ziekte)

- ‘baby’, ‘prematuur’, ‘vroeggeborene’, ‘kind’, ‘pasgeborene’…



6. EEN STILISTISCH VERZORGDE TEKST 
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6.6. Parameter 5 – Afstandelijkheid
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WIJDLOPIG VS. BONDIG

− Tekst met lage 

informatiedichtheid.

− Je verspreidt de 

inhoud over flink 

aantal woorden

− Veel definities

− Veel herhalingen, 

parafrases en 

voorbeelden.

− Tekst met hoge 

informatiedichtheid. 

− Je drukt de inhoud van 

je tekst uit met zo min 

mogelijk woorden.

− Weinig herhalingen, 

parafrases, 

voorbeelden.

48

Academische teksten zijn overwegend bondig (cf. literatuuronderzoek > < nieuwe inzichten).



WIJDLOPIG VS. BONDIG

“Een verruiming van Parkinson naar neurodegenerative

disease kan alsnog een ruimer spectrum aan 

zoekopdrachten geven waarbij relevantie echter nog 

steeds behouden wordt en 127 resultaten bekomen 

worden.” (Geneeskunde)

“Parkinson ruimer bekijken als neurodegenerative disease, wat 

even relevant is, levert 127 zoekresultaten op.”
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SCHRIJVEN = SCHRAPPEN 

50

“De kunst van het schrijven is 

steeds zoveel te schrappen dat 

duidelijk wordt wat bedoeld is.”



SCHRIJVEN = SCHRAPPEN

“Er wordt gekozen voor een patiëntenbevraging door middel van een 

schriftelijke vragenlijst in het Nederlands. De reden waarom er gekozen 

wordt voor een schriftelijke vragenlijst is omdat het een lage kostprijs heeft 

en tijdbesparend is.”

“Dit onderzoek kiest voor een schriftelijke patiëntenbevraging. Dat kost 

immers weinig tijd en geld.”
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SCHRIJVEN = SCHRAPPEN 

Vermijd nietszeggende uitdrukkingen. 

We kunnen stellen dat…

Het is een feit dat…

We willen erop wijzen dat…

We willen er de nadruk op leggen dat…

Het is hier interessant als men weet dat…

52Zie: www.ugent.be/taaladvies voor meer nietszeggende uitdrukkingen.

http://www.ugent.be/taaladvies


SCHRIJVEN = SCHRAPPEN
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SCHRIJVEN = SCHRAPPEN 

Gebruik geen onnodige hulpwerkwoorden.
Druk toekomende tijd uit met tegenwoordige tijd.

“De eerste roman die onderzocht zal worden, is De verlossing.” 

54

“De eerste vraag die we zouden moeten kunnen beantwoorden is…”



SCHRIJVEN = SCHRAPPEN 

Vermijd voorzetseluitdrukkingen.
= drie woorden die samen de functie van een voorzetsel hebben.

door middel van, ten aanzien van, met betrekking tot…

55

door; over, op, bij, van, aan…; over, voor

Zie: www.ugent.be/taaladvies voor meer voorzetseluitdrukkingen.

http://www.ugent.be/taaladvies


SCHRIJVEN = SCHRAPPEN 

Vermijd overdadige woordgroepen.

met de bedoeling dat, met het resultaat dat, op grond van het 

voorafgaande…

56

om, zodat, daarom…

Zie: www.ugent.be/taaladvies voor meer overdadige woordgroepen.

http://www.ugent.be/taaladvies


SCHRIJVEN = SCHRAPPEN 

Zeg niet twee keer hetzelfde. 

Hoed je voor pleonasmen en tautologieën.

57

“De Duitsers gebruikten in beide landen geschreven oproepbrieven, maar 

deze maatregel bleek al snel te falen.”

“Daarnaast zijn er tevens ook nog bijkomstige oorzaken van minder 

groot belang.” 
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LEVENDIG VS. DROOG

− aantrekkelijk voor je lezers

− bevat veel concrete woorden.

− wisselt regelmatig de 

zinsvolgorde af.

− bevat veel actieve zinnen.

− auteur gebruikt directe reden.

− auteur gebruikt aansprekingen.

− auteur gebruikt vergelijkingen.

− auteur gebruikt beeldspraak.

− auteur gebruikt voorbeelden.

− niet aantrekkelijk voor je lezers.

− bevat veel abstracte woorden.

− bevat enkel zinnen in de 

standaardvolgorde. 

− bevat passieve zinnen.

− auteur gebruikt geen 

voorbeelden om stellingen te 

verduidelijken.

− auteur gebruikt geen 

vergelijkingen of beeldspraak.

60
Academische teksten zijn overwegend droog, maar toch aantrekkelijk.



ACTIEVE EN PASSIEVE ZINNEN 

Actieve zinnen:
− persoon die handeling uitvoert = onderwerp zin

− Maken je tekst levendiger en directer

− Ik hou van jou.

Passieve zinnen:
− worden of zijn + voltooid deelwoord

− maken je tekst onpersoonlijk en je formulering omslachtig

− Er wordt door mij van jou gehouden.

61



ACTIEVE EN PASSIEVE ZINNEN

Er wordt gestart met letterlijke codes, dicht bij de tekst, waarna wordt overgegaan 

naar meer abstractie en ordening. Op basis van het coderen tot kerncategorieen

en categorieën worden de verschillende perspectieven, handelingen, 

achtergronden van participanten tegenover elkaar gezet en besproken. Een 

tweede literatuurstudie wordt uitgevoerd tijdens het proces van 

theorieontwikkeling (Holloway & Wheeler, 2010).

Validiteit in het onderzoek wordt verhoogd aan de hand van ‘peer debriefing’ en 

onderzoekstriangulatie. Transcripts worden telkens door twee leden van het 

onderzoeksteam onafhankelijk gecodeerd en vergeleken. Onenigheden en 

inzichten worden bediscussieerd en alternatieve verklaringen worden in de 

analyses opgenomen. Analyses worden verder onderzocht tijdens gesprekken en 

meetings met collega’s en a.d.h.v de focusgroepen (Holloway & Wheeler, 2010).

62

Vermijd zoveel mogelijk passief.



ACTIEVE EN PASSIEVE ZINNEN

Coderen verloopt van een concreet niveau (coderen tot subcategorieën) 

tot een steeds abstracter niveau (coderen tot kerncategorieën). De 

verschillende perspectieven, handelingen, achtergronden van 

participanten worden tegenover elkaar geplaatst op basis van die sub- en 

kerncategorieën. Tijdens het proces van theorieontwikkeling volgt een 

tweede literatuurstudie  (Holloway & Wheeler, 2010).

Peer debriefing en onderzoekstriangulatie vergroten de validiteit van het 

onderzoek. Twee teamleden kennen onafhankelijk codes toe die ze met 

elkaar vergelijken. Ze bediscussiëren coderingsverschillen en nemen de 

alternatieve verklaringen in de analyse op. In gesprekken met 

focusgroepen en collega’s worden de alternatieve verklaringen verder 

onderzocht. (Holloway & Wheeler, 2010).

63

Vermijd zoveel mogelijk passief.



ACTIEVE EN PASSIEVE ZINNEN

“Bij deze onderzoeksvraag kan een vergelijking worden gemaakt met 

enerzijds de gebruikelijke opsporingsmethoden die tot nog toe al worden 

gehanteerd, maar anderzijds ook met alternatieve opsporingsmethoden 

die momenteel worden ontwikkeld.” (Geneeskunde)

“Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, is een vergelijking 

tussen al bekende en nieuwe, alternatieve opsporingsmethoden 

aangewezen.” 

64

Vermijd zoveel mogelijk passief.



ACTIEVE EN PASSIEVE ZINNEN

“In hoofdstuk 3 worden de meningen van de geïnterviewden 

weergegeven.”

“Hoofdstuk 3 bevat de meningen van de geïnterviewden.”

65

Vervang typische passiefvormen door actief alternatief.

Zie: www.ugent.be/taaladvies voor meer actieve alternatieven.

http://www.ugent.be/taaladvies
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FORMEEL VS. INFORMEEL

− Grotere afstand 

tussen auteur en 

lezer

− Zakelijke schrijftaal

− Valkuil: vervallen in 

archaïsche taal

− Kleinere afstand 

tussen auteur en 

lezer

− Losse spreektaal

− Valkuil: vervallen in 

immature, te joviale, 

subjectieve stijl

Academische teksten zijn overwegend formeel, maar bevatten geen ambtenarees.
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FORMEEL VS. INFORMEEL

“Wat betreft mijn persoonlijke motivatie wil ik er desalniettemin aan toevoegen 

dat ik steeds tracht om de vergaderingen minutieus voorbereid bij te wonen en 

bijdragen te leveren waaraan mijn medestudenten effectief iets hebben en 

waarop kan worden verder gebouwd. Ik hoop een meerwaarde te kunnen zijn in 

deze groep en ben aldus bereid om te werken wanneer dit nodig wordt geacht, 

hetgeen geen enkel probleem zou mogen zijn daar het onderwerp mij erg 

interesseert.” (reflectieverslag Criminologie)

“Ik probeer me toch altijd goed voor te bereiden en mijn steentje bij te dragen. 

Niet evident. Ik hoop gewoon dat mijn medestudenten me zien als een pluspunt. 

Ik ga echt keihard werken als het moet. Waarschijnlijk is dat geen probleem, want 

ik vind het superinteressant.” (naar: reflectieverslag Criminologie)

68



ACADEMICUS ≠ AMBTENAAR

− Je bent geen ambtenaar, 

schrijf geen ‘ambtenarees’ of 

‘stadhuistaal’.

− Blijf zakelijk, maar verval niet 

in gezwollen, ouderwets, 

plechtstatig taalgebruik.

− Het is een misverstand dat er 

in een academische paper 

zoveel mogelijk formele 

woorden moeten staan.

Doe niet te formeel.
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ACADEMICUS ≠ AMBTENAAR
“In juli 2016, voordat de deelnemers gerekruteerd worden, zal de 

toestemming gevraagd worden aan de verantwoordelijken van de 

Huisartsenvereniging in Oost Vlaanderen met de vraag of ze bereid zouden 

zijn om in het kader van het vooropgestelde onderzoek een e-mail te 

versturen naar hun leden met de uitnodiging om deel te nemen aan de 

beoogde online enquête. Deze vragenlijst zal in januari 2016 verstuurd 

worden. De vragenlijst zal vergezeld worden van informatie betreffende het 

onderwerp en de doelopzet van het onderzoek.” (Geneeskunde)

“Bij de Huisartsenvereniging in Oost-Vlaanderen wordt in juli 

2016 al gepolst of ze haar leden per e-mail wil uitnodigen om 

deel te nemen aan het onderzoek. Stemt de vereniging 

daarmee in, dan kan ze de online enquête onder haar leden 

verspreiden in januari 2016. Naast de vragenlijst bevat de 

enquête een begeleidende tekst over het onderwerp en het doel 

van het onderzoek.” 70



ACADEMICUS ≠ AMBTENAAR

Stadhuistaal

dewelke, ofschoon, tevens, doch, heden ten dage, inzake…

Vlotter alternatief

die, hoewel, ook, maar, vandaag, over…

71

Zie: www.ugent.be/taaladvies voor meer stadhuistaal.

http://www.ugent.be/taaladvies


ACADEMICUS ≠ LEZERSVRIEND 

Vermijd spreektaal.

“Ik heb dan op X geklikt maar er gebeurde niets. Ik vroeg me dan af wat ik 

moest doen en heb erover gesproken met een klasgenoot. Die gaf me dan 

een interessante tip…”

72

“Uit de Automatic Term Mapping - na ingeven van de free-text keywords in 

PubMed - bleek dat er een probleem was…”



GEPASTE PRESENTEERSTIJL

Presenteerstijl
Persoon vanuit wie je spreekt.

(cf. de vertelstem in een roman).
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EERSTE PERSOON VS. PASSIEF?

Geen eenduidig antwoord.

− opleidings- en taalgebonden 

(bijv. rechten vs. taalkunde, Engels vs. Nederlands)

− docentgebonden
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EERSTE PERSOON VS. PASSIEF?

“In dit hoofdstuk ga ik dieper in op…” / “In dit hoofdstuk gaan we 

dieper in op…”

“In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op…”

“Dit hoofdstuk gaat dieper in op…”

75

Wees inventief.



EERSTE PERSOON VS. PASSIEF?

76

Wees inventief.

Ik denk dat … Ik vind dat …
X houdt evenwel geen rekening met …

Dit onderzoek bekijkt echter niet hoe/waarom …

Dit valt buiten het bestek van deze analyse

Dat leidt niettemin tot een aantal vragen/kritische bedenkingen

Dit vergt een kritische visie/blik

Dat moet kritisch benaderd worden/Dat vraagt om een kritische benadering 

Dat betreft een beperking in visie

Er is evenwel weinig aandacht voor 

De beperkingen van X (de aanpak, het onderzoek, het perspectief, de elementen, deze zaken, 

etc.) zijn/betreffen …

Dit houdt evenwel een aantal potentiële problemen in

Er zijn beperkingen in het gebruik van dit concept/onderzoek in deze context. 

Deze visie bevat een aantal zaken die wijzen op …

Het gebruik van dit concept bevat een aantal beperkingen

Een van de problemen met het gebruik van deze X is dat …

Het kernprobleem bij deze uitleg is dat 

Deze uitspraak beantwoordt echter niet hoe …

De vraag luidt / moet gesteld worden hoe/wat  …

De conclusie van dit onderzoek gaat sterk uit van een kwantitatieve analyse. 



Spreek de lezer niet aan en betrek hem niet in de tekst. 

Een academisch lezer maakt zelf graag uit wat hij of zij 

vindt en denkt.

“De lezer zal het er wellicht met mij over eens zijn…”

“Beeld je eens in…”

TWEEDE PERSOON?
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VERMIJD MEN

‘Men’ is vaag en onpersoonlijk. 
− Het is vaak niet duidelijk naar wie ‘men’ verwijst.

− Een goed passief is een beter alternatief.

“Eerst besprak men (1) de rol van de bezetters in de beide landen […]. Het 

voornaamste verschil bemerkte men (2) […]. Men (3) oogde op een 

nazificering van Nederland.(…) Men (4) richtte ook in België een joodse 

organisatie op. (…) In beide landen kreeg men (5) onder het mom van 

‘verplichte arbeid onder Duits toezicht’ een oproepingsbrief.” (Geschiedenis)

> ‘Men’ staat hier voor ‘de onderzoekers’ (1) en (2) ‘de nazi’s’ (3) én ‘de joden’ (4) 

en (5).
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ACADEMISCH SCHRIJVEN – VOORUITBLIK

1. Doel van deze lessen? 

2. Wat is een ‘goede’ tekst?

3. Aan de slag – De schrijfvoorbereiding

4. Aan de slag – Het schrijven zelf

5. Een gestructureerde tekst

6. Een stilistisch verzorgde tekst

7. Een correcte tekst
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7. EEN CORRECTE 
TEKST
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BAD PRACTICES

“Concreet om hoeverre voorkomt een tweejaarlijkse screeningsmammografie, bij 

Vlaamse vrouwen tussen 50 en 69 jaar die hun hoofdverblijfplaats in de 

provincie Oost-Vlaanderen hebben, borstkanker bij deze doelgroep?”

81

In gelijkaardige studies van  Perry et al., 2006 de steekproef bestond uit 485 

vrouwen , werd er een steekproef getrokken

“Dit betekent dat de gezondheidskloof tussen arm en rijk steeds groter en stijler

wordt (Loring & Robertson, 2014; Marmot et al., 2014; Branca et al., 2007).”



BAD PRACTICES - SPELLING

82

Eén woord, meerdere woorden, liggend streepje?

Engels: vaak meerdere woorden 

(data collection, data analysis)

Nederlands: vaak aan elkaar

(dataverzameling, data-analyse) 



BAD PRACTICES - GRAMMATICA

83

Onderwerp enkelvoud / meervoud 

= werkwoord enkelvoud / meervoud

“Hoge dosissen van ethanol veroorzaakt namelijk neuronale cel beschadiging 

alsook oxidatieve stress, hoofdzakelijk in de hippocampus.”



BAD PRACTICES – INTERPUNCTIE
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7. EEN CORRECTE TEKST 

7.1. Online hulpmiddelen – websites

7.2. Online hulpmiddelen – mailings
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UGENT.BE/TAALADVIES
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SCHRIJFHULP – SCHRIJFASSISTENT
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ALICETAAL.UGENT.BE

88



ALICETAAL.UGENT.BE
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WOORDENLIJST.ORG
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TAALTELEFOON.BE

91



TAALADVIES.NET

92



TAAL.VRT.BE (OOK FB-PAGINA)
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TAALVOUTJES.NL (OOK FB-PAGINA)
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7. EEN CORRECTE TEKST 

7.1. Online hulpmiddelen – websites

7.2. Online hulpmiddelen – mailings
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TAALLINK

− wekelijkse taalmailing van de Taaltelefoon

− met een Taalvraag en een Woord van de Week
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TAALMAIL
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TAALDROP
− dagelijkse (korte!) taalmail 

− Zoek de fout!
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