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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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6. EEN STILISTISCH 
VERZORGDE TEKST
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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

6



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



STIJL

Je stijl 

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

weer te geven.
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STILISTISCHE PARAMETERS

Stijl = combinatie van verschillende stilistische 

parameters.
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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).
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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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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
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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. 
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“Crowding (‘overmatige drukte’) is een gekend fenomeen op de 

spoedopname.”

“Crowding op de spoedopname is een gekend fenomeen.”



ANDERSTALIGE (VAK)TERMEN

Wees niet te lui! 

Denk na over Nederlandse alternatieven, als die er zijn.
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“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
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ACADEMISCHE WOORDENSCHAT
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ACADEMISCHE WOORDENSCHAT
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AFKORTINGEN
Schrijf afkortingen een eerste keer voluit.
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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

6.4. Parameter 3 – Informatiedichtheid

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

opperen dat…”



ONDUBBELZINNIG VERWIJZEN

Gebruik verwijswoorden precies.
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“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 

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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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…
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om, zodat, daarom…

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

http://www.ugent.be/taaladvies


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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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

“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.” 

62

Vermijd zoveel mogelijk passief.



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).

63

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).

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


6. EEN STILISTISCH VERZORGDE TEKST 
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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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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.

69



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).

73



EERSTE PERSOON VS. PASSIEF?

Geen eenduidig antwoord.

− opleidings- en taalgebonden 

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

− docentgebonden

74



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).

78



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 - SPELLING
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Eén woord, meerdere woorden, liggend streepje?

Engels: vaak meerdere woorden 

(data collection, data analysis)

Nederlands: vaak aan elkaar

(dataverzameling, data-analyse) 



BAD PRACTICES - GRAMMATICA
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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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ONLINE HULPMIDDELEN
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UGENT.BE/TAALADVIES
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SCHRIJFHULP – SCHRIJFASSISTENT
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https://www.ugent.be/student/nl/studeren/taaladvies/schrijfhulp.htm


ALICETAAL.UGENT.BE
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ALICETAAL.UGENT.BE
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WOORDENLIJST.ORG
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