Hoe schrijf je een academische tekst?
Deel II


Gevorderde vaardigheden
Bij de meeste studies aan de UvA leer je in het eerste
jaar hoe je een academische tekst moet schrijven en
waaraan zo'n tekst moet voldoen. Die voorschriften
kunnen per studie en per vakgebied verschillen. Het is
essentieel dat je daarvan op de hoogte bent. Meestal
staan de voorschriften op Blackboard. Hieronder staat
nog eens puntsgewijs opgesomd wat er van je
schrijfvaardigheid verwacht wordt als je onderwijs in
academisch schrijven hebt gevolgd en waar je
uitgebreider advies en informatie kunt vinden over de
genoemde aspecten.

Een duidelijke onderzoeksvraag formuleren
Kritische vragen bedenken is voor de vooruitgang van
iedere wetenschap belangrijk. Goed onderzoek begint met
een goede vraag. Voordat je begint met je scriptie, essay of
verslag moet je eerst een duidelijke onderzoekvraag of
probleemstelling hebben geformuleerd. Je moet daarvoor
goed je onderwerp kunnen inperken en concretiseren.

TIP Kijk op www.taalwinkel.nl bij Taaltip 1111 ‘Formuleren
van de centrale vraag’ voor meer uitleg over het bedenken

Een passende structuur opzetten
Om de onderzoeksvraag helder stap voor stap te kunnen
beantwoorden moet je een goede structuur bedenken.
Daarvoor heb je kennis van diverse soorten
ordeningsprincipes en tekstschema's voor verschillende
soorten teksten nodig. Het is vooral van belang dat je inzicht
hebt in het schrijven van betogende teksten waarin je je
standpunt met argumenten onderbouwt. De opzet moet je
voorafgaand aan het schrijven goed overdenken.

TIP Kijk op www.taalwinkel.nl bij de volgende taaltips:




Taaltip 1590 ‘Ordenen van informatie’ voor uitgebreide informatie over diverse ordeningsprincipes
Taaltip 1308 ‘Het tekstschema’ voor meer informatie
over de combinatie onderzoekvraag met tekstschema
Taaltip 2954 ‘Uitwerken argumentatiestructuur’ voor
meer informatie over de opbouw van een betoog

De juiste onderdelen opnemen
Langere teksten als scripties en onderzoeksverslagen bestaan
meestal uit meerdere vaste onderdelen als: voorblad,
samenvatting, inhoudsopgave, inleiding, conclusie, literatuurlijst
en noten. Ook hiervoor geldt dat je de conventies van je eigen
vakgebied moet hanteren. Staat de samenvatting bijvoorbeeld
voor of juist achter de tekst?
TIP Op www.taalwinkel.nl vind je onder Taaltip 1860
‘Tekstonderdelen’ meer algemene informatie over de diverse
onderdelen van langere teksten. Bekijk ook de teksten van
medestudenten die goede resultaten halen eens op deze onderdelen. Of bekijk op Blackboard of in de studiegids voorbeelden of voorschriften van je eigen studie.
Op www.humoz.humanities.uva.nl vind je ook veel informatie
bij en advies over het schrijven van wetenschappelijke teksten.

Een goede samenhang aanbrengen
In een goede academische tekst is het voor de lezer steeds
helder hoe zinnen, alinea's maar ook grotere tekstdelen
samenhangen. Als schrijver moet je die verbanden
verduidelijken doorgebruik te maken van verbindingswoorden
(dus, maar, hoewel etc.) en verwijswoorden (deze, dat,
waarvan etc.) en de lezer wegwijs te maken in je tekst door
aanwijzingen als: In dit eerste hoofdstuk wordt uitgelegd hoe....,
deze aspecten worden puntsgewijs behandeld et cetera. Ook
het verband tussen je standpunt en de ondersteunende
argumenten en tussen argumenten onderling moet je duidelijk
TIP Lees op www.taalwinkel.nl bij Taaltip 2165 voor een voorbeeld van hoe je voor een goede samenhang zorgt in je tekst.
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aan de lezers presenteren.
Bronnen verwerken
De informatie die je door literatuuronderzoek of empirisch
onderzoek hebt verzameld, moet je in je eigen woorden
weergeven en tot een goedlopend verhaal verwerken.
Daarvoor moet je goed kunnen parafraseren, dat wil zeggen:
teksten van anderen in je eigen woorden weergeven.
Bovendien moet het voor een lezer steeds duidelijk zijn welke
informatie van jezelf is en welke van anderen. Dat maak je
duidelijk door goed te verwijzen naar de bronnen. Data die je
in je onderzoek hebt verzameld, moet je op een
overzichtelijke manier in diagrammen, tabellen en grafieken
TIP Lees op www.taalwinkel.nl Taaltip 82 ‘Literatuur
verwerken’ voor mee informatie over parafraseren en citeren
en het verwijzen naar literatuur.

presenteren.
Goed onderbouwd en correct argumenteren
Goed kunnen argumenteren is onontbeerlijk voor een
aankomend academicus. Je wilt immers anderen van jouw
inzicht overtuigen. Je betoog moet op een goede manier
onderbouwd zijn en ook de verzwegen argumenten moeten
in orde zijn. Verder moet je ervoor zorgen dat er geen
TIP Lees op www.taalwinkel.nl de taaltips 808, 812, 3341 en
3344 over het formuleren van een betoog of lees ‘Schrijven
van betogen’ van W. Koetsenruijter.

drogredenen in je argumentatie voorkomen want die
ondermijnen de sterkte van je betoog.

Een wetenschappelijke schrijfstijl gebruiken
Een wetenschappelijke schrijfstijl ontwikkel je in de loop van
je studie. Voor een deel komt dat omdat je steeds meer de
standaardformuleringen en vaktermen van je studie leert
hanteren, maar ook omdat je door veel te schrijven en te
lezen steeds beter je ideeën kunt verwoorden. Een
wetenschappelijke schrijfstijl kenmerkt zich door helder,
neutraal taalgebruik. Korte en middellange zinnen worden
afgewisseld en de zinsbouw is correct en je beschikt over
een groot vocabulaire waardoor je je genuanceerd kunt

TIP Op www.taalwinkel.nl vind je onder Taaltip 3008
uitgebreide informatie over een wetenschappelijke schrijfstijl.
Lees ook taaltip 3287 ‘Stijltips’ voor adviezen over een goede
schrijfstijl. Om een indruk van je eigen stijl te krijgen kun je de
Stijltoets maken op www.taalwinkel.nl onder de optie
Taalhulp.

uitdrukken.

Een perfecte taal- en tekstverzorging
Ten slotte word je geacht een tekst in te leveren die foutloos i
is wat betreft de taal. Je kunt de grammatica- en
spellingsregels van de Nederlandse taal correct toepassen en
maakt geen fouten meer in het gebruik van de leestekens.
TIP Als je zelf niet goed bent in kritisch lezen en afwerken,
vraag dan iemand om je tekst kritisch door te lezen voordat je
die inlevert. Verder kun je op www.taalwinkel.nl nog terecht
voor:



Taaltip 824 Grammaticale kwesties



De grammaticatoets onder de optie Taalhulp



De toetsen lastige spellingskwesties 1 en 2 onder de
optie Taalhulp om te zien hoe goed je kennis van de
spelling is



Taaltip 4160 Overzicht leestekens



De leestekentoets onder de optie Taalhulp



Taaltip 2718 Technische verzorging



Taaltip 2027 De lay-out van alinea’s

Ook de technische verzorging van de tekst is volgens de
voorschriften van de opleiding; voorblad, titels, kantlijnen,
lettertype en -grootte en spatiëring zijn in orde.

Problemen?
Constateer je na het lezen van deze tekst dat je
schrijfvaardigheid op een of meerdere punten niet voldoende
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