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Academisch schrijven
Tips and tricks



Overzicht ViP’s

 ViP-1: structuur 1
 ViP-2: refereren, parafraseren en citeren
 ViP-3: cohesie en zinsconstructies
 ViP-5: structuur 2



ViP-1: structuur 1

 Titel en kopjes geven globale structuur aan

 Algemene structuur van een tekst:
- wat is het onderwerp?
- wat is de centrale vraag?
- wat is het antwoord op die vraag?

 Structuur van alinea’s 
- bouwblokken van de tekst
- behandelen één onderwerp
- zijn niet te kort of te lang



ViP-2: referentielijst (1)

 Refereren volgens APA: harde regel!!!

 Refereren boek:
Auteur, A. A., Auteur, B. B. & Auteur, C. C. (jaartal). Titel van boek.
Plaats, land/Staat: Uitgever.

 Refereren hoofdstuk uit verzamelbundel:
Auteur, A. A. & Auteur, B. B. (jaartal). Titel van hoofdstuk. In C. C. 
Redacteur & D. D. Redacteur (Eds.), Titel van boek (p. xx-xx). Plaats, 
land/Staat: Uitgever.



ViP-2: referentielijst (2)

 Refereren artikel uit wetenschappelijk tijdschrift:
Auteur, A. A., Auteur, B. B. & Auteur, C. C. (jaartal). Titel van artikel. 
Titel van Tijdschrift, jaargangnummer (eventueel issuenummer), x-x.

 Refereren document van internet:
Auteur, A. A. & Auteur, B. B. of Organisatie C. (jaartal). Titel van het 
document. Verkregen op dag maand, jaar, van URL.



Vip-2: referentielijst (3)

Aandachtspunten:
- spaties tussen voorletters auteursnamen!!
- alleen hoofdletters in titel wetenschappelijk tijdschrift!!
- bron (boek, verzamelbundel, tijdschrift inclusief  

jaargangnummer, document van internet) wordt altijd cursief  
weergegeven!!



ViP-2: referentielijst (4)

Volgorde van referenties in referentielijst:
- alfabetische volgorde auteurs
- niets gaat voor iets: enkele auteur gaat voor meerdere auteurs 
wanneer referenties dezelfde eerste auteur hebben

- bij dezelfde namen ordenen op publicatiejaar



ViP-2: refereren in tekst (1)

Refereren aan meerdere auteurs

Auteur 1 et al. (jaartal)
(Auteur 1 et al., jaartal)

Auteur 1 et al. (jaartal)
(Auteur 1 et al., jaartal)

Meer dan 5 
auteurs

Auteur 1 et al. (jaartal)
(Auteur 1 et al., jaartal) 

Auteur 1, Auteur 2 en Auteur 3 (jaartal)
(Auteur 1, Auteur 2 & Auteur 3, jaartal)

3 – 5 auteurs

Auteur 1 en Auteur 2 (jaartal)
(Auteur 1 & Auteur 2, jaartal)

Auteur 1 en Auteur 2 (jaartal)
(Auteur 1 & Auteur 2, jaartal)

2 auteurs 

2e vermelding1e vermelding



ViP-2: refereren in tekst (2)

 Refereren aan publicatie uit andere bron:
Auteur 1 (jaartal 1, zoals beschreven in Auteur 2, jaartal 2)…

of
…(Auteur 1, jaartal 1, zoals beschreven in Auteur 2, jaartal 2)

 In referentielijst wordt verwezen naar Auteur 2!

 Ongebruikelijk om indirect te refereren!



ViP-2: parafraseren en citeren

Parafraseren: 
- in eigen woorden weergeven van bevindingen van anderen
- plaats referentie aan einde parafrase ter voorkoming plagiaat!!

Citeren:
- letterlijk overnemen van bevindingen van andere auteurs
- “citaat” (Auteur, jaartal, p. x) of Auteur (jaartal) ontdekte dat 
“citaat” (p. x)

- ongebruikelijk in wetenschappelijk artikel!!



ViP-2: Engelse versus Nederlandse notatie

Geen hoofdletter na dubbele puntHoofdletter na dubbele punt

Redacteurschap aangegeven in 
oorspronkelijke taal: 
Nederlandse verzamelbundel: (red.)
Engelse verzamelbundel: (Ed.) of (Eds.)

Redacteurschap aangegeven met (Ed.) of 
(Eds.)

Voorvoegsels van achternamen in 
referentielijst achter achternaam:
Merriënboer, J. J. G. van. (1997)

Voorvoegsels van achternamen in 
referentielijst vóór achternaam:
Van Merriënboer, J. J. G. (1997)

Geen komma vóór ‘en’ en ampersand bij 
drie of meer auteurs: 
Auteur 1, Auteur 2 en Auteur 3 (jaartal)
(Auteur 1, Auteur 2 & Auteur 3, jaartal) 

Komma vóór ‘and’ en ampersand bij drie of 
meer auteurs: 
Author 1, Author 2, and Author 3 (year)
(Author 1, Author 2, & Author 3, year) 

Nederlandse notatieEngelse notatie



ViP-3: cohesie en zinsconstructies

 Zorg voor samenhang in tekst door zinnen, alinea’s en 
paragrafen op elkaar aan te laten sluiten

 Verwijs nooit naar een woord in een titel of kopje
 Maak impliciete verbanden expliciet, zodat de lezer de 

redenering goed kan blijven volgen
 Varieer de lengte van zinnen
 Gebruik geen omslachtige formuleringen



ViP-5: structuur 2

 Zandlopervorm: van brede context naar specifiek onderwerp 
naar beschouwing op algemener niveau

 Opbouw artikel:
- inleiding
- middenstuk
- conclusie

 Artikel is geen samenvatting van gelezen literatuur, maar 
analyse en synthese van literatuur in dienst van beantwoording 
vraagstelling!!



ViP-5: inleiding

 Introduceren onderwerp en toewerken naar vraagstelling
 Opbouw inleiding:

- brede beschrijving van onderwerp
- schets van wat problematisch is aan onderwerp
- korte beschrijving van concepten uit vraagstelling en hun 

onderlinge samenhang
- vraagstelling als ruggengraat van artikel
- structuur van artikel



ViP-5: middenstuk

 Kern van artikel waarin relevante informatie naar voren wordt 
gebracht om vraagstelling te kunnen beantwoorden

 Bedenk wat een logische volgorde is voor het presenteren van 
de benodigde informatie

 Breng structuur aan in de lopende tekst middels overgangs- en 
samenvattende zinnen



ViP-5: Conclusie

 Bevindingen worden besproken en de uiteindelijke conclusie 
wordt gegeven

 Opbouw conclusie:
- herhalen vraagstelling
- korte weergave hoofdpunten van bevindingen
- conclusie
- kanttekeningen bij bevindingen
- theoretische en praktische implicaties bevindingen

 Let op: conclusiesectie bevat geen nieuwe informatie!




