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TAALONTHAAL – INDIVIDUELE BEGELEIDING

www.taalonthaal.ugent.be/afspraak

• academische tekst in het Nederlands

• max. 4 pagina’s, 30 minuten, on the spot

5

http://www.taalonthaal.ugent.be/
http://www.taalonthaal.ugent.be/afspraak


TAALONTHAAL – CONTACT

lokaal 100.053 (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.
21



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. 26



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

28

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

30

- 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).

32

- 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.

33



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.
34

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 37



TOULMINMODEL

Bron: googlemaps
38



TOULMINMODEL

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

Cambridge: Cambridge University Press 39



TOULMINMODEL

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

Cambridge: Cambridge University Press 40



STAP 5: MAAK BEGRIPPENLIJSTJE 

Leg lijst met vaktermen, begrippen en afkortingen aan.

Leg ze uit afhankelijk van voorkennis doelpubliek.

41

ICH = intracerebrale bloeding



STAP 6: DUID LITERATUURHIATEN AAN

Zoek uit voor welke antwoorden je literatuur tekort komt. 

42



ACADEMISCH SCHRIJVEN – VOORUITBLIK 

1. Doel van deze lessen? 

2. Wat is een ‘goede’ tekst?
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4. Aan de slag – Het schrijven zelf

5. Een gestructureerde tekst

6. Een stilistisch verzorgde tekst

7. Een correcte tekst

43



4. HET SCHRIJVEN ZELF

44



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

47
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5. EEN 
GESTRUCTUREERDE 
TEKST
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GIDS JE LEZERS

55



STRUCTUURNIVEAUS

1. Macrostructuur

2. Meso- en microstructuur
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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  
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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

- …
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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

60



“[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.”
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.”

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.

62



BOUWSTENEN – OPENER 

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

63

“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.  

64

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.

65

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.

66

“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

67

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. 

68

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.

69

“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

70



B. MIDDEN 

Bevat verschillende hoofdstukken, paragrafen en alinea’s:

zie 2. Meso- en microstructuur

71



C. SLOT 

72



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.

73



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.

74



STRUCTUURNIVEAUS

1. Macrostructuur

2. Meso- en microstructuur

77



2. MESO- EN MICROSTRUCTUUR

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

B. Expliciteer je argumentatie.

C. Gebruik daarvoor structuuraanduiders.

78



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.

79



OPBOUW PARAGRAFEN

= een tekstblok van verschillende alinea’s die bij elkaar 

horen.

80

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
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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

83

“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

84

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.”
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Eén zin = één idee



ARGUMENTATIE ALINEA’S EXPLICITEREN

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

Cambridge: Cambridge University Press 86



ARGUMENTATIE ALINEA’S EXPLICITEREN
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“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)

88



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’

94

tweede en derde alinea 

samenvoegen = 1 idee

signaalwoorden

toevoegen

verwijswoorden

toevoegen

tot slot nooit eindredactie vergeten 
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