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Wanneer je iets wilt overnemen of gebruiken uit deze handleiding voor eigen doeleinden, dan vind ik
dat hartstikke leuk! Ik wil alleen wel graag weten wie het gebruikt, waarom en waarvoor. Neem
daarom altijd contact met me op via info@bhk200.nl. Het is niet toegestaan delen uit deze
handleiding te kopiëren voor eigen gebruik zonder mij daarvan op de hoogte te stellen.
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Voorwoord
In augustus 2013 ben ik begonnen met Tekst- en vertaalbureau BHK200. Al snel kreeg ik vele verzoeken
van studenten van zowel het hbo als het wo om hun afstudeerscriptie te redigeren. Ik heb inmiddels
meer dan honderd scripties, essays, verslagen, korte onderzoeken en andere studie-gerelateerde
documenten gecontroleerd op fouten (zoals spelling, taal, grammatica, interpunctie, etc.) en deze
geredigeerd.
Het viel mij op dat veel scripties dezelfde ‘fouten’ bevatten. Dat bracht mij op het idee om een korte
lijst met tips te maken die ik op mijn website heb gepubliceerd (zie www.bhk200.nl). Studenten
kunnen deze tips gebruiken om hun scriptie (verder) te verbeteren. Deze tips zijn kort maar krachtig
en gebaseerd op de scripties die ik onder ogen heb gehad. Omdat sommige studenten behoefte hadden
aan meer uitleg en andere, gedetailleerdere tips, heb ik deze handleiding opgesteld.
Deze handleiding bevat een leidraad voor het schrijven en/of verbeteren van een scriptie en betreft
vooral de tekst, lay-out en structuur van de scriptie. De inhoud van de scriptie komt af en toe ook naar
voren, maar de focus ligt voornamelijk op de tekst, lay-out en de indeling. Er bestaan al vele
handleidingen voor het schrijven van een scriptie dus ik pretendeer niet dat ik nieuwe inzichten of
ideeën heb, maar door de vele scripties die ik onder ogen heb gehad, kan ik je wel behoeden voor een
aantal veelvoorkomende fouten.
Ik hoop dat ik je middels deze handleiding verder kan helpen bij het schrijven en/of verbeteren van
jouw scriptie. Wanneer je vragen of aanvullingen hebt, dan kun je contact met me opnemen via
info@bhk200.nl.
Ik wens je veel succes met het schrijven van jouw scriptie!
Olga Aarsman
Tekst- en vertaalbureau BHK200
Amsterdam, december 2015
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Voordat je begint...
Voordat je begint aan de scriptie, het onderzoek en/of de stage is het belangrijk dat je beschikt over
de volgende documenten of informatie:
-

De syllabus of ander document van jouw opleiding met daarin alle informatie over het
afstudeertraject;

-

De beoordelingseisen voor jouw scriptie;

-

Het (goedgekeurde) plan van aanpak van jouw scriptie;

-

Een (leeg) logboek.

Logboek
Het logboek is alleen relevant wanneer je een reflectieverslag, een evaluatie of logboek moet
inleveren aan het einde van het afstudeertraject. Pak hier gewoon een schrift voor of begin een leeg
document op de PC of laptop, wat voor jou het handigst is.
Houd het logboek per dag of per week bij, wat je zelf het prettigst vindt. Moet je veel details
vastleggen en aan het einde van de afstudeerperiode overleggen, dan kan het handig zijn om per dag
bij te houden wat je hebt gedaan en hoe je aan jouw competenties hebt gewerkt.
Indien noodzakelijk voor het afstuderen:
Begin nu al met het bijhouden van het logboek!

Plan van aanpak
Bijna elk scriptietraject begint met een plan van aanpak, waarin je - verrassend - een plan maakt voor
de wijze waarop je het onderzoek gaat aanpakken en wat je precies gaat onderzoeken. Een goed plan
van aanpak (verder PvA) kun je nagenoeg één op één kopiëren naar de scriptie. Besteed daarom tijd en
zorg aan het PvA zodat je een groot deel van het voorwerk voor de scriptie al hebt gedaan.

Onderdelen
Een PvA bestaat - meestal - uit de volgende hoofdstukken of onderdelen:
-

Titelblad/voorblad

-

Inhoudsopgave

-

Inleiding

(incl.

probleemschets,

aanleiding,

doelstelling,

probleemstelling,

deelvragen,

eindresultaat, beschrijving opdrachtgever)
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-

Randvoorwaarden, afbakening

-

Onderzoeksmethode(n) (incl. validiteit en betrouwbaarheid)

-

Theoretisch kader/theoretische verkenning (incl. conceptueel model indien nodig)

-

Hoofdstukindeling scriptie (de ‘inhoudsopgave’ van de scriptie)

-

Planning/tijdschema onderzoek en scriptie

-

(Voorlopige) Literatuurlijst/Bronvermelding

Bovenstaande onderdelen zijn - op de planning na - te vinden in deze handleiding:
Onderdeel PvA

In deze handleiding

Titelblad

Paragraaf 2.1

Inhoudsopgave

Paragraaf 0 en paragraaf 7.3.3

Inleiding

Paragraaf 3.1

Onderzoeksmethode(n)

Paragraaf 0 en paragraaf 3.4

Theoretisch kader

Paragraaf 0

Hoofdstukindeling

Paragraaf 1.1 en paragraaf 0

Planning/tijdschema

Geen, maar kijk eens in paragraaf 4.4.1 of 4.4.2 voor planningen.

(Voorlopige)
Literatuurlijst

Hoofdstuk 6

De onderdelen die je wel of niet moet opnemen in het PvA zouden in de syllabus van de opleiding
moeten staan. Staan die er niet in, kijk dan ook op de intranetsite van de opleiding en/of vraag jouw
begeleider naar de (inhoudelijke) eisen van het PvA.
Het kan handig zijn om twee PvA’s te maken, één voor de opleiding die volledig aan de eisen voldoet
en één voor de opdrachtgever. Wanneer je een commerciële opdrachtgever hebt, dan heeft deze vaak
geen tijd om een PvA van 20 pagina’s te lezen. Hierdoor kan het verstandig zijn om voor de
opdrachtgever een verkort PvA op te stellen van maximaal 2 pagina’s waarin de kern van het onderzoek
is weergegeven (doelstelling, probleemstelling, eindresultaat, randvoorwaarden en afbakening). Het
gehele PvA dat je inlevert op de opleiding kun je dan opnemen als bijlage.

Planning
Ten aanzien van de planning: in paragrafen 4.4.1 of 4.4.2 zijn twee voorbeelden van planningen
opgenomen die je als inspiratie kunt gebruiken. Maak een planning per fase van het onderzoek, dus het
PvA, het literatuuronderzoek, de interviews, het schrijven, etc. Neem de planning zo ruim mogelijk en
wees realistisch. Houd altijd rekening met uitloop van het onderzoeksproces; m.n. de afrondingsfase
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kan wel eens langer duren dan je in eerste instantie denkt of plant. Zorg er daarom voor dat het 1 e
concept ongeveer twee weken voor de inleverdatum klaar is. Dan heb je nog voldoende tijd voor
eventuele redactie en nalezen door de opdrachtgever.

Van PvA naar scriptie
Grote delen van het PvA zoals de inleiding, de onderzoeksmethode(n), het theoretisch kader en de
literatuurlijst kun je eenvoudig overnemen in de scriptie. Wellicht moet je een en ander aanpassen
voor de structuur of het maximum aantal pagina’s, maar de meeste informatie kun je één op één
overnemen:
Inleiding PvA



Inleiding scriptie

Onderzoeksmethode PvA



Onderzoeksmethode scriptie (in de inleiding of als hoofdstuk)

Theoretisch kader



Theoretisch kader scriptie

Wanneer je vervolgens begint met het schrijven van de scriptie, dan hoef je - naast bovengenoemde
drie onderdelen - alleen het onderzoek uit te voeren, de onderzoeksresultaten te analyseren en de
conclusie op te stellen. En uiteraard alles opschrijven! Hoe je dat het beste aan kan pakken, kun je
vinden in deze handleiding. Let op, gebruik alleen deze onderdelen wanneer het PvA is goedgekeurd.

Overig
Het plan van aanpak is een PLAN. Je stelt het plan voorafgaand aan het onderzoeksproces op; het is
nog geen scriptie. De theorie hoeft bijvoorbeeld dus nog geen volledig theoretisch kader te zijn. Kijk
goed naar de kernbegrippen en de meest voorkomende theorieën over het onderwerp.
Gedurende het onderzoek kan blijken dat het onderzoek iets anders verloopt dan je eerst van plan
was. Dat hoeft niet per se negatief te zijn; het kan juist ook een verbetering van het onderzoek zijn.
Let er echter wel op dat je de doelstelling én de probleemstelling niet uit het oog verliest! Immers,
wanneer deze zijn goedgekeurd, dan kun je daar niet meer van afwijken.

7

Tekst- en vertaalbureau BHK200

1. Structuur scriptie
Elke scriptie heeft een aantal onderdelen dat min of meer vaststaat. Mijn ervaring leert mij dat de
onderdelen in de scriptie en de volgorde waarin je deze onderdelen verwerkt, afhankelijk is van de
opleiding die je volgt. Bijvoorbeeld, in sommige hbo-scripties wordt de omschrijving van de
opdrachtgever in een apart hoofdstuk gegoten (veelal hoofdstuk 1 van de scriptie óf hoofdstuk 2, het
hoofdstuk na de inleiding). In andere hbo-scripties moet deze omschrijving juist in de inleiding worden
opgenomen.
De structuur en de volgorde zijn dus afhankelijk van de opleiding die je volgt en/of de
hogeschool/universiteit waar je aan studeert. Vraag dus aan jouw begeleider of docent welke structuur
bij jouw opleiding van toepassing is! Wanneer je je niet aan die voorgeschreven structuur houdt, dan
kan dat puntenaftrek betekenen (mits dit is opgenomen in het beoordelingsformulier).

1.1

Onderdelen scriptie

Een scriptie bevat een aantal onderdelen. Onderstaande onderdelen staan in de volgorde die gangbaar
is voor een scriptie. Zoals hierboven als is geschetst, kan de opleiding een andere volgorde hanteren of
andere eisen aan de indeling/ onderdelen eisen. De gebruikelijke onderdelen zijn:
INTRODUCTIE (hoofdstuk 2 van deze handleiding)
-

Titelpagina/voorblad

-

Informatiepagina (eventueel)

-

Voorwoord

-

(Management-)Samenvatting

-

Executive Summary (eventueel)

-

Inhoudsopgave

MIDDENSTUK (hoofdstuk 3)
-

Inleiding

-

De onderneming (eventueel)

-

Theoretisch kader

-

Onderzoeksmethode

-

Onderzoeksresultaten en analyse
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CONCLUSIE (hoofdstuk 4)
-

Conclusie

-

Discussie (eventueel)

-

Advies/aanbevelingen (incl. implementatieplan en/of marketingplan)

OVERIG (hoofdstuk 5)
-

Literatuurlijst (hoofdstuk 6)

-

Reflectie (eventueel)

-

Nawoord (eventueel)

-

Bijlagen (eventueel)

In de volgende hoofdstukken worden de diverse onderdelen besproken. Elk onderdeel staat op een
nieuwe pagina zodat je het onderdeel eenvoudig kunt opzoeken als je iets wilt weten. Voordat de
onderdelen aan bod komen, ga ik eerst in op het maken van een plan van een aanpak en het opstellen
van een structuurschema (zie paragraaf 0).

Kader 1-1 Tips structuur
Houd je altijd aan de structuur en/of volgorde die de opleiding voorschrijft.
Bij twijfel, vraag jouw begeleider welke structuur bij jouw opleiding van toepassing
is.
Check aan het einde van het schrijfproces of je alle onderdelen in de scriptie
verwerkt hebt én of je ze op de juiste manier én in de juiste volgorde hebt verwerkt.
Maak een structuurschema!
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1.2

Structuurschema

Een handig hulpmiddel bij het schrijven van een scriptie (of welk ander document dan ook) is een
structuurschema. Een structuurschema is een grafische of schematische weergave van jouw scriptie.
Een dergelijk schema biedt houvast tijdens het schrijven én zorgt ervoor dat je de alle informatie op
de juiste plaats in de scriptie zet. Hieronder ga ik in op het maken van een structuurschema aan de
hand van een stappenplan dat je praktisch kunt toepassen.
Om de werking van het structuurschema te illustreren, gebruik ik het voorbeeld van een hbo-scriptie
over een onderneming. Het doel van de scriptie is het opstellen van een marketingplan.

1.2.1 Stap 1: schema in hoofdstukken
In de eerste stap zet je alle onderdelen van je scriptie op hoofdlijnen in een schema, bijvoorbeeld in
een organigram (zie Figuur 1) of elk onderdeel op een los A4’tje. Het doel van deze stap is ervoor
zorgen dat je jouw scriptie in de juiste volgorde opstelt en dat je alle onderdelen hebt. Gebruik
hiervoor altijd de eisen van je opleiding én, als je die al hebt, het plan van aanpak van je scriptie.

Op A4’tjes
Je zet elk onderdeel op een apart A4. Dat kan letterlijk op een A4 (dus op écht papier) of op
verschillende pagina’s in Word of Pages. In Word of Pages geef je na elk onderdeel een pagina-einde
zodat elk onderdeel op een aparte pagina staat. De voordelen van een A4 is dat je snel alles kunt
opschrijven en dat je niet álle onderdelen op een A4 hoeft te zetten (zoals de onderdelen van de
introductie). Er zijn echter drie nadelen: de papieren kunnen zoek raken, één A4 per onderdeel is
waarschijnlijk niet voldoende en je moet, als je klaar bent, alles overtypen in Word of Pages.

In een organigram
Elk onderdeel dat je gebruikt of wilt gebruiken, zet je in een organigram. Je kunt ervoor kiezen om
voor elk onderdeel een niveau te maken of om de onderdelen te clusteren naar bijvoorbeeld
‘Introductie’, ‘Middenstuk’, etc. op niveau 1 en de onderdelen in niveau 2. In Figuur 1 (volgende
pagina) is voor dit laatste gekozen. Twee voordelen van het organigram is dat je de hele scriptie in een
oogopslag ziet en dat je het overzicht van je scriptie goed kunt bewaren. Een nadeel is echter dat het
organigram heel groot kan worden wanneer je veel subonderdelen hebt.

1.2.2 Stap 2: van hoofdstuk naar paragraaf
In paragraaf 1.2.1 heb je de algemene onderdelen opgenomen, die de hoofdstukken van de scriptie
vormen. Je kunt de hoofdstukken al een nummer geven, met de Inleiding als Hoofdstuk 1. Dat kun je
voluit doen (‘Hoofdstuk 1 Inleiding’) of verkort (1. Inleiding). Vervolgens ga je een stap verder door per
hoofdstuk paragrafen, d.w.z. 2.1, 2.2, etc. te maken. Het maken van de paragrafen is een stap die je
10 
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Figuur 1 Structuurschema: organigram
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dichter brengt bij het schrijven van de scriptie. Welke paragrafen je maakt, is afhankelijk van het
hoofdstuk én de deelvragen.
Een voorwoord heeft bijvoorbeeld geen paragrafen; het hoofdstuk over de onderzoeksmethode wel.
Het maken van paragrafen doe je door vragen te bedenken die bij elk onderdeel/hoofdstuk passen. Dit
kunnen bijvoorbeeld de deelvragen zijn die je in het plan van aanpak hebt opgesteld of vragen die nu,
tijdens het vormgeven van de scriptie, bij je opkomen.
Wanneer we kijken naar de hbo-scriptie uit Figuur 1 of paragraaf 1.2.1 dan bevat Hoofdstuk 2 de
informatie over de onderneming. Laten we nu eens kijken welke vragen we kunnen bedenken over die
onderneming. In figuur 2 is een aantal mogelijke vragen opgenomen.
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Figuur 2 Structuurschema: paragrafen maken (1)

Hoofdstuk 2 De onderneming
-

Hoe ziet de onderneming eruit?

-

Hoe zien de financiën eruit?

-

Wie zijn de klanten en leveranciers?

-

Wie werken er?

-

Hoe ziet het organigram eruit?

-

Hoe ziet het bestuur eruit?

-

Welke producten levert het bedrijf?

-

Hoe hoog zijn de kosten en hoe zijn ze opgebouwd?

-

Welke diensten levert het bedrijf?

-

Welke doelgroep heeft het bedrijf?

-

Hoe ziet de huidige marketing eruit?

-

Waar worden de producten en/of diensten geleverd?

-

Hoe worden de producten en/of diensten geleverd?
Etc.

Als je alle (relevante) vragen hebt opgeschreven, ga deze clusteren op basis van de inhoud. Dus alle
vragen die gaan over de financiën zet je bij elkaar; alle vragen over marketing zet je ook bij elkaar. Zo
ga je verder totdat alle vragen geclusterd zijn. Zie

12 
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Figuur 3.
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Figuur 3 Structuurschema: paragrafen maken (2)

Hoofdstuk 2 De onderneming

Paragraaf

Hoe ziet de onderneming eruit?
Hoe ziet het organigram eruit?

2.1 ORGANISATIESCHEMA

Hoe ziet het bestuur eruit?
Welke producten en diensten levert het bedrijf?
Waar worden de producten en/of diensten geleverd?
Hoe worden de producten en/of diensten geleverd?

2.2 PRODUCTEN/DIENSTEN

Aan wie worden de producten en/of diensten geleverd?
Wat kosten de producten en/of diensten?
Hoe zien de financiën eruit?
2.3 FINANCIËN
Hoe hoog zijn de kosten en hoe zijn ze opgebouwd?
Wie zijn de klanten en leveranciers?
Welke doelgroep heeft het bedrijf?
2.4 MARKETING
Hoe ziet de huidige marketing eruit?
Welke kanalen gebruikt het bedrijf?
Wie werken er?

Heb je één of twee vragen over, dan kun je die wellicht toevoegen aan een ander cluster, een cluster
‘overig’ vormen of de vraag of vragen weglaten (de vraag ‘Wie werken er?’ heb ik weggelaten, maar
zou eventueel nog onder 2.1 kunnen). Als alle clusters klaar zijn, dan bedenk je een titel voor elk
cluster. Deze titel en de onderliggende vragen vormen gezamenlijk een paragraaf. Daarna kun je ze
eventueel al een nummer geven (bijvoorbeeld 2.4 voor Marketing).
In Figuur 4 is het organisatieschema uit Figuur 1 bijgewerkt met bovenstaande paragrafen.
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Figuur 4 Structuurschema: paragrafen maken (3)
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1.2.3 Stap 3: van paragraaf naar alinea
In de derde stap ga je verder met de in stap 2 gemaakte paragrafen. Je bekijkt per paragraaf de vragen
en bedenkt bij elke vraag of dit de juiste vraag is, of deze wel relevant is voor het onderzoek en of er
meer vragen zijn die je wilt stellen in het onderzoek.
Als je bijvoorbeeld kijkt naar paragraaf 2.3 in het voorbeeld (de financiën) dan kun je je afvragen of de
vragen die hier staan, relevant zijn voor het onderzoek. Je gaat immers een marketingplan ontwikkelen
en geen financieel plan. Echter, als de omzet is verminderd vanwege slechte marketing, dan zijn de
financiën wél relevant voor het onderzoek. Het kan hierdoor zelfs de aanleiding voor het onderzoek
zijn!
Als je alle vragen in kaart hebt gebracht, hun relevantie hebt beoordeeld en ze hebt geclusterd, dan ga
je de antwoorden op de vragen zoeken. In paragraaf 0 wordt uitgelegd welke onderzoeksmethoden er
zijn en welke je kunt gebruiken om deze vragen te beantwoorden. Uiteraard kun je, voordat je
daaraan begint, nog vragen erbij bedenken. Je bent niet 100% gebonden aan de deelvragen óf aan de
vragen die je in stap 2 hebt opgesteld. Je kunt nu nog eenvoudig vragen toevoegen of verwijderen.
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Heb je een antwoord gevonden, dan zet je dat neer op de juiste plek in het schema, bij de vraag of in
de paragraaf waar het antwoord moet komen. Je kunt ervoor kiezen om eerst alle vragen die bij het
hoofdstuk horen op te zoeken of alles kriskras door elkaar te doen. Dat kun je volledig zelf bepalen; je
weet zelf wat voor jou het beste werkt!
Vervolgens cluster je de antwoorden op de vragen in paragrafen. Deze clustering van antwoorden leidt
tot de alinea’s (zie ook paragraaf 1.2.4). Wanneer we kijken naar bovenstaande vragen en paragrafen,
dan kunnen we in paragraaf 2.4 (Marketing) van de voorbeeldscriptie de volgende antwoorden krijgen
(zie Figuur 5).
Figuur 5 Structuurschema: alinea's maken
2.4 Marketing
Wie zijn de klanten en leveranciers?
-

De klanten zijn consumenten die winkelen bij supermarkt X.

-

De leveranciers zijn alle grote voedselfabrikanten in Nederland, die zelf distribueren of via
distributeurs leveren.

Welke doelgroep heeft het bedrijf?
-

Mannen en vrouwen, gezinnen met thuiswonende kinderen 16+

-

Leeftijd: 25-40

-

Opleiding: minimaal hbo

-

Inkomen: 2x modaal

-

Alleen regio

Hoe ziet de huidige marketing eruit/Welke marketingkanalen gebruikt het bedrijf?
-

Advertenties in lokale kranten

-

Huis-aan-huis folders

Deze antwoorden zet je vervolgens in alinea’s, in steekwoorden (zoals hierboven) of in zinnen. Op basis
van bovenstaande antwoorden kan de paragraaf ‘Marketing’ uit vier alinea’s bestaan:
-

Alinea 1: klanten

-

Alinea 2: leveranciers

-

Alinea 3: doelgroep

-

Alinea 4: marketingkanalen
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Welke en hoeveel alinea’s je kiest, is afhankelijk van de onderwerpen die je per paragraaf of hoofdstuk
behandelt. Zorg er wel voor dat de antwoorden ‘logisch’ bij elkaar horen. Een alinea die begint met de
doelgroep en eindigt met leveranciers, lijkt niet echt logisch.

1.2.4 Stap 4: Schrijven
In de vierde en laatste stap ga je alle antwoorden met elkaar verbinden, d.w.z. dat je de antwoorden
in hele zinnen uitschrijft. Dit kan als een lap tekst of per alinea. Het is belangrijk dat je blijft
schrijven; laat je niet tegenhouden door mogelijke typefouten of verkeerde formuleringen. Je kunt de
tekst namelijk altijd aanpassen of laten redigeren zodat je zeker weet dat de tekst goed leesbaar is en
geen (taal-)fouten meer bevat. De antwoorden op de vragen die horen bij ‘Doelgroep’ kun je als volgt
uitwerken in een alinea:
Voorbeeld
De doelgroep bestaat volgens hun marketingplan uit 2007 uit alleenstaande mannen en vrouwen
tussen 25 en 40 jaar en gezinnen met thuiswonende kinderen in de leeftijd van 16 jaar en
ouder(Marketingplan YYYY, 2007). Hun opleiding is minimaal hbo; zij hebben een inkomen van
minimaal 2x modaal, wat volgens het Nibud (2015) een brutosalaris van minimaal € 70.000 per jaar
is. Uit het interview met marketing manager A (2015) blijkt ook dat onderneming X zich richt op de
doelgroep in regio Z, dat wil zeggen binnen een straal van 25 km van de winkel.

In bovenstaande tekst zijn alle antwoorden op de vragen verwerkt in één alinea. Bovendien is er
informatie toegevoegd over het brutosalaris. Dat laatste kan natuurlijk altijd; je bent niet 100%
gebonden aan de vragen! Als jij denkt dat een toevoeging relevant is voor jouw onderzoek, dan kun je
dat natuurlijk altijd toevoegen.
In hoofdstuk 8 wordt verder ingegaan op taalgebruik en woorden die je kunt gebruiken om de
argumentatie kracht bij te zetten of om zinnen aan elkaar te verbinden.

Kader 1-2 Tips schrijven
Maak een structuurschema!
Neem altijd de bronnen mee. Schrijf ze altijd op. Zie ook hoofdstuk 6.
Werk de alinea eerst uit in steekwoorden en maak vervolgens (leesbare) zinnen.
De tekst hoeft niet meteen 100% goed Nederlands te zijn. Aanpassen kan altijd!
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2. Introductie
De Introductie is het deel van de scriptie dat vóór de Inleiding komt (althans, zo benoem ik dat deel).
Deze introductie wordt veelal opgesteld als de scriptie (bijna) klaar is (al zijn er ook genoeg studenten
die eerst heel lang bezig zijn met de titelpagina voordat ze aan het onderzoek beginnen).
In de Introductie gaat het om de volgende onderdelen:
-

Titelpagina of voorblad (paragraaf 2.1)

-

Voorwoord (2.2)

-

Inhoudsopgave (0)

-

Managementsamenvatting (0)

Daarnaast kun je tussen de titelpagina/het voorblad en het voorwoord een informatiepagina opnemen.
Ook is het soms noodzakelijk dat je de managementsamenvatting in het Engels vertaald (Executive
Summary). Hieronder ga ik in op deze (veelal verplichte) onderdelen.

2.1

Titelpagina

De titelpagina/het voorblad is de eerste pagina die een lezer ziet, dus zorg ervoor dat deze verzorgd is
(mooie lay-out, geen taal-, type- en spelfouten, duidelijke indeling). De titelpagina of het voorblad
bevat belangrijke informatie over de scriptie.

2.1.1 Inhoud
In de meeste gevallen bevat de titelpagina minimaal de volgende informatie:
-

De titel van de scriptie

-

De naam van de auteur (jij dus)

-

De datum (de datum waarop je de scriptie hebt afgerond of ingeleverd)

Naast bovenstaande informatie, kun je ook onderstaande informatie op de titelpagina zetten. Dit is
mede-afhankelijk van de eisen die de opleiding stelt aan de opleiding:
-

Een subtitel (bijvoorbeeld de onderzoeksvraag)

-

Jouw studentnummer (of andere identificatie die op de hogeschool of universiteit wordt gebruikt)

-

De naam van de opleiding die je volgt (soms wordt ook de code van de opleiding gevraagd)

-

De naam van de hogeschool of universiteit waar je aan studeert

-

De naam van jouw scriptiebegeleider

-

De naam van jouw stagebegeleider (indien van toepassing)
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-

De naam van de tweede lezer

-

De plaats (de plaats waar je de scriptie hebt geschreven)

Bovenstaande informatie kun je ook op de informatiepagina zetten, een pagina die volgt ná de
titelpagina. Zie voor een voorbeeld de informatiepagina op pagina 2 in deze handleiding.
Naast bovenstaande informatie, kun je er ook nog voor kiezen om een plaatje (foto, diagram, tekening,
etc.) op de titelpagina zetten. Let er wel op dat het ‘plaatje’ aansluit bij je scriptie. Zet bijvoorbeeld
geen foto van een eurobiljet op de titelpagina terwijl jouw scriptie over handel in Amerikaanse dollars
gaat. Wanneer je iets wilt toelichten op het plaatje, neem dit dan op ofwel onder het plaatje ofwel op
de informatiepagina.

Kader 2-1 Tips titelpagina
De eisen aan de titelpagina kunnen per opleiding verschillen. Check deze eisen dus
goed bij jouw begeleider of in de syllabus/handleiding van jouw opleiding!
Zorg voor een aansprekende titel en eventueel subtitel die aansluit(en) bij het
onderzoek en/of de inhoud dekt (dekken).
Zorg voor een verzorgde titelpagina! Let op de lay-out!
Kies je voor een plaatje, denk dan goed na over de aansluiting tussen het onderzoek
en het plaatje.
Neem niet teveel tijd voor het bedenken van een pakkende, aansprekende (sub)titel;
de inhoud van de scriptie is immers veel belangrijker! Je kunt beter broeden op een
goede conclusie of een goed advies dan op een pakkende titel of op een plaatje.

2.1.2 Titel
Ook is het belangrijk dat de titel ‘pakkend’ is en dat deze de lading van de scriptie (inhoud/onderzoek)
dekt. Een pakkende titel ‘verkoopt’ de scriptie: waarom zou een lezer jouw scriptie willen of moeten
lezen? De titel dient ervoor te zorgen dat de lezer wordt geprikkeld te scriptie te lezen. Een scriptie
over de groei van de handel in Amerikaanse dollars zou bijvoorbeeld een titel als ‘For a few dollars
more’ (naar de western met Clint Eastwoord) kunnen heten.
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2.1.3 Subtitel
Je kunt de scriptie – naast de titel – ook een subtitel geven. Denk hier bijvoorbeeld aan (een verkorte
versie van) de onderzoeksvraag. Ook bij de subtitel geldt dat een goede subtitel aansprekend,
prikkelend of pakkend is. Een goede, aansprekende subtitel begint bijvoorbeeld met ‘hoe’ of ‘waarom’
en kan eindigen met zowel een punt (.) of een vraagteken (?). Het verschil wordt duidelijk uit
onderstaande voorbeelden:
‘Hoe kan een belegger zijn rendement op Amerikaanse dollars verhogen?’ (vraag)
‘Hoe een belegger zijn rendement op Amerikaanse dollars verhoogt.’ (stelling/uitleg)
‘Waarom investeren beleggers in Amerikaanse dollars?’ (vraag)
‘Waarom beleggers in Amerikaanse dollars investeren.’ (stelling/uitleg)
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2.2

Voorwoord

Het voorwoord is de eerste pagina tekst die de lezer ziet. Je schrijft het voorwoord in de ik-vorm. In
het voorwoord wordt veelal (kort) het onderzoek of de scriptie genoemd, gevolgd door jouw ervaringen
bij het schrijven, een dankbetuiging aan personen die hebben geholpen bij de totstandkoming van de
scriptie en/of je van advies en steun hebben voorzien.
Ik raad je aan om het voorwoord pas aan het einde van het schrijven van de scriptie te schrijven.
Voorafgaand aan het schrijven weet je immers nog niet wie je heeft ondersteund, wie je hebt geholpen
of wie je van advies heeft. Bovendien kan er gedurende het onderzoek een en ander gebeuren
waardoor je voorwoord rond de deadline achterhaald is. Om voldoende tijd te hebben voor het
onderzoek, kun je dus beter wachten met het schrijven van het voorwoord totdat je (bijna) klaar bent.

2.2.1 Algemene informatie
Schrijf in de eerste alinea van het voorwoord wat de lezer voor zich heeft, welke opleiding het betreft,
welke fase (associate degree, bachelor of master) en aan welke hogeschool/universiteit de scriptie is
geschreven. Wanneer je ook stage hebt gelopen bij een bedrijf, dan is het ook relevant om het
stagebedrijf te noemen.
Twee voorbeelden van een eerste alinea in het voorwoord:
Deze bachelorscriptie is geschreven in het kader van mijn afstudeeropdracht van de opleiding XXX
[naam

opleiding]

aan

de

XXX

[naam

hogeschool/universiteit]

te

XXX

[locatie

hogeschool/universiteit]. De scriptie is tot stand gekomen door medewerking van XXX [naam
bedrijf], waar ik in de periode XXX – XXX [maanden + jaartal] stage heb gelopen. De scriptie bevat
een onderzoek naar XXX [onderwerp onderzoek].

Of:

Deze scriptie bevat de resultaten van mijn onderzoek naar XXX [onderwerp onderzoek]. Dit
onderzoek heb ik uitgevoerd in opdracht van XXX [naam onderneming], een onderneming die XXX
[korte

omschrijving

producten

of

diensten

onderneming].

Het

onderzoek

vormt

mijn

afstudeerscriptie aan de opleiding XXX [naam opleiding] aan de XXX [naam hogeschool/universiteit]
te XXX [locatie hogeschool/universiteit].
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2.2.2 Ervaringen en dankbetuiging
In de tweede alinea van het voorwoord ga je in op jouw ervaringen bij het schrijven van de scriptie en
het uitvoeren van het onderzoek. Hoe heb je het schrijven ervaren? Hoe ging het onderzoek? Vond je
het leuk om te doen of juist niet? Was het leerzaam? Waren er tegenslagen? Zo ja, welke? Het
voorwoord is een geschikte plek om dat op te schrijven. Let er wel op dat het geen reflectie op het
proces wordt; dat is een ander onderdeel.
Je kunt bijvoorbeeld schrijven:
‘Mijn afstudeerstage en de werkzaamheden die ik heb uitgevoerd voor mijn onderzoek heb ik als
zeer leerzaam ervaren.’

Vervolgens bevat het voorwoord vaak een dankwoord aan mensen uit de omgeving. Denk hier
bijvoorbeeld aan familie, vrienden, kennissen, respondenten en jouw begeleider(s). Maak de lijst van
bedankjes echter niet te lang. Als je veel mensen wilt bedanken, bijvoorbeeld mensen die ook hebben
meegewerkt aan het onderzoek (zoals respondenten of geïnterviewde personen), dan kun je dat beter
opnemen in een bijlage. Hiertoe neem je een zin op als
Je kunt bijvoorbeeld als dankbetuiging schrijven:
‘Ik wil alle geïnterviewde personen bedanken voor hun medewerking aan dit onderzoek. Omwille
van de beschikbare ruimte kan ik in dit voorwoord niet iedereen persoonlijk bedanken. Ik heb
daarom in Bijlage X alle personen opgenomen die hebben meegewerkt aan dit onderzoek.’

2.2.3 Afsluiting
Je kunt het voorwoord eindigen met een zin als ‘Ik wens u veel leesplezier’ of ‘Ik wens u veel plezier
met lezen’, al dan niet gevolgd door een uitroepteken. Ik zie dit geregeld in een voorwoord staan.
Persoonlijk ben ik er geen fan van, maar het is natuurlijk niet verkeerd.
Je eindigt het voorwoord meestal met jouw naam, de plaats waar je de scriptie hebt geschreven en de
datum (of de maand) waarin je de scriptie hebt afgerond.
Voorbeeld afsluiting:
Olga Aarsman
Amsterdam
Oktober 2015
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Kader 2-2 Tips Voorwoord
Schrijf het voorwoord in de ‘ik-vorm’. Het voorwoord is één van de plekken in de
scriptie waar je de ik-vorm kunt gebruiken.
Schrijf het voorwoord aan het einde van de afstudeerperiode, als je (bijna) klaar
bent met het onderzoek.
Noem de opleiding en de hogeschool/universiteit.
Maak de lijst van bedankjes niet te lang.
Neem niet alle namen van jouw vrienden of familieleden op. Een aantal belangrijke
mensen kun je wel noemen, maar noem ze niet allemaal.
Bedank jouw begeleider(s)! Het is geen verplichting, maar het wordt over het
algemeen wel (zéér) op prijs gesteld.
Het voorwoord krijgt geen hoofdstuknummer!
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2.3

Inhoudsopgave

De inhoudsopgave bevat alle verwijzingen naar hoofdstukken, paragrafen en bijlagen. Je kunt de
inhoudsopgave handmatig opstellen door elke keer wanneer je een nieuwe paragraaf maakt, een
nieuwe regel toe te voegen in de inhoudsopgave en de naam van de paragraaf en het paginanummer in
te vullen. Deze werkwijze kost alleen veel tijd en moeite. Elke keer dat je iets wijzigt en er –
bijvoorbeeld – een deel van de tekst of een paragraaf naar een volgende pagina gaat, moet je de
inhoudsopgave weer aanpassen.
Ik kan dus maar één tip geven als het gaat om de inhoudsopgave, namelijk dat je deze moet
automatiseren. Hoe je dit doet en welke handelingen je hiervoor moet verrichten in de tekst, komt in
paragraaf 7.3.3 aan de orde.

Kader 2-3 Tips Inhoudsopgave
Maak het jezelf gemakkelijk en automatiseer de inhoudsopgave!
De inhoudsopgave krijgt geen hoofdstuknummer!
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2.4

Managementsamenvatting/Executive Summary

De (management)samenvatting volgt veelal ofwel direct na het voorwoord ofwel direct na de
inhoudsopgave; dit is afhankelijk van de opleiding! De (management)samenvatting bevat – jawel – een
samenvatting van de scriptie. Een lezer zou op basis van deze (management)samenvatting de
belangrijkste punten van de scriptie moeten kennen. De managementsamenvatting wordt vaak als een
van de laatste onderdelen geschreven. Immers, vooraf heb je nog geen idee over de inhoud en kun je
dus ook geen samenvatting maken.
De managementsamenvatting bevat minstens de probleemstelling, de doelstelling en de belangrijkste
conclusies van het onderzoek (theorie, praktijk). Ook de adviezen van de scriptie worden – verkort – in
dit gedeelte opgenomen. Een uitgebreide uitleg over het hoe en waarom van de conclusies of adviezen
hoeft niet in de (management) samenvatting te worden opgenomen.
Iemand die weinig tijd heeft om de scriptie volledig door te nemen, zou door alleen de
managementsamenvatting te lezen, moeten weten waar de scriptie over gaat en wat uit het onderzoek
is gekomen. Zorg er daarom voor dat de inleiding en de conclusies en/of het advies zijn opgenomen in
de managementsamenvatting.
De probleemstelling en de doelstelling (en eventuele deelvragen, hypotheses, et cetera) hoeven niet
uitgebreid beschreven te worden. Ook kun je ervoor kiezen om de probleemstelling en/of deelvragen
niet in een vraagvorm op te nemen.
Een probleemstelling als
‘Waarom investeren beleggers in Amerikaanse dollars?’
kan worden vervangen door zinnen als
‘In dit onderzoek wordt onderzocht (of geanalyseerd) waarom beleggers in Amerikaanse dollar
investeren.’
of
‘Er is voor deze scriptie onderzoek (gedaan nar de reden(en) waarom beleggers in Amerikaanse
dollars investeren.’
Uiteraard kun je ook gewoon een zin als deze opnemen:
‘De probleemstelling van dit onderzoek luidt: waarom investeren beleggers in Amerikaanse dollars?’

Je kunt in Pages of in Word een automatische samenvatting (laten) maken. Deze samenvatting is
meestal onvoldoende om als een ‘echte’, goede samenvatting te dienen, maar deze kan je wel een
goed idee geven hoe de samenvatting eruit kan komen te zien.
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Daarnaast kun je de samenvatting of woorden daaruit laten vertalen door Word of Pages om een
Executive Summary te maken. Ook kun je hiervoor Google Translate gebruiken. Let op, de vertalingen
van Word, Pages en Google Translate zijn veelal niet nauwkeurig omdat deze programma´s de context
niet kennen. Je kunt dus niet blind staren op een automatische vertaling! Laat daarom de vertaling
doen door iemand die goed is in Engels of laat de vertaling door iemand lezen.

Kader 2-4 Tips (Management-) Samenvatting/Executive Summary
Maak de samenvatting niet te lang; 1 à 2 A4 is meer dan genoeg.
Neem zo weinig mogelijk tekst letterlijk uit je scriptie over, maar probeer dit te
herschrijven, o.a. door synoniemen toe te passen.
Lees bij een vertaling door een vertaalprogramma als Google Translate de vertaling
zorgvuldig door. 9 van de 10 keer vind je fouten!
Laat de managementsamenvatting door iemand lezen die niet bekend is met het
onderwerp. Op basis van de samenvatting zou hij-zij jouw scriptie op hoofdlijnen
moeten kennen én begrijpen.
De samenvatting krijgt geen hoofdstuknummer!
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3. Middenstuk
Het middenstuk vormt de KERN van de scriptie. In dit deel beschrijf je het probleem/de vraag en ga je
op zoek naar een oplossing respectievelijk een antwoord. De wijze waarop je op zoek gaat naar de
oplossing of het antwoord, beschrijf je ook in dit gedeelte.
Het middenstuk bestaat uit 4 of 5 onderdelen, afhankelijk van de opleiding (hbo of wo) en de eisen die
je opleiding stelt aan de structuur (zie Hoofdstuk 0).
-

Inleiding (paragraaf 0)

-

De onderneming/opdrachtgever (paragraaf 0)

-

Theoretisch kader (paragraaf 0)

-

De onderzoeksmethode (paragraaf 0)

-

Resultaten en analyse (paragraaf 0)

 veelal alleen voor hbo-scripties

LET OP, de bovenstaande volgorde gebruik ik in deze handleiding. Jouw opleiding kan
een andere structuur eisen! Andere mogelijke indelingen zijn onderstaande uit
scripties die ik onder ogen heb gehad (maar het zijn er natuurlijk meer!):
Inleiding
De onderneming/opdrachtgever (als onderdeel van de inleiding)
De onderzoeksmethode (als onderdeel van de inleiding)
Theoretisch kader
Resultaten en analyse
OF
Inleiding
De onderneming/opdrachtgever
Onderzoeksmethode
Theoretisch kader
Resultaten en analyse

Hieronder ga ik per paragraaf in op de bovenstaande vijf onderdelen.
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3.1

Inleiding

De inleiding het eerste hoofdstuk van de scriptie. Het doel van de inleiding is dat je de lezer
‘meeneemt’ in het verhaal dat je wilt vertellen. De belangrijkste vragen zijn: waarom doe je dit
onderzoek? Wat ga je onderzoeken? Hoe ga je dat onderzoeken? Je kondigt in de inleiding dus het
onderzoek op hoofdlijnen aan. Een lezer moet – zonder de rest van de scriptie te lezen – een goed
beeld hebben van het onderzoek, inclusief de redenen voor het onderzoek.
De inleiding is zeer belangrijk voor het onderzoek. Als er al hiaten in de inleiding zijn, dan krijg je ook
hiaten in jouw onderzoek (wat dus tot gevolg heeft dat jouw scriptie niet voldoet aan de eisen).
In

de

inleiding

staan

o.a.

de

aanleiding

voor

het

onderzoek,

de

probleemanalyse,

de

probleemstelling/centrale vraag/hypothese, de deelvragen/onderzoeksvragen, de doelstelling, het
soort onderzoek en de reikwijdte van het onderzoek. De inleiding wordt afgesloten met een leeswijzer.

3.1.1 Aanleiding: waarom?
Je kunt de inleiding beginnen met de aanleiding voor het onderzoek: waarom doe je dit onderzoek? Is
dit in opdracht van een bedrijf of komt het door een artikel op een blog? Of ben je zelf nieuwsgierig
naar het onderwerp? In het eerste geval (opdracht van een bedrijf) is het belangrijk dat je het bedrijf
noemt, wat het ‘probleem’ is en waarom het bedrijf wil dat het onderzoek wordt gedaan.

3.1.2 Probleemanalyse: waarom?
De probleemanalyse is niet hetzelfde als de aanleiding van het onderzoek (al zie ik vaak in scripties
min of meer hetzelfde staan). De aanleiding beschrijft vaak de opdracht, maar gaat vaak niet in op het
daadwerkelijke probleem van de opdrachtgever.
In de probleemanalyse ga je dieper in op het probleem dat je in de aanleiding hebt beschreven. Het is
vaak het probleem achter het probleem. De analyse moet duidelijk genoeg zijn zodat je de stap (of
gedachtesprong) van het probleem naar de probleemstelling goed kunt maken. Ik heb meerdere
scripties gezien waarin deze stap onduidelijk is. Breek dus de analyse in kleine delen op, zodat je de
‘grote’ stap van het probleem naar probleemstelling goed uitlegt.
Je kunt jezelf vragen stellen als:
-

Waarom is dit een probleem voor de opdrachtgever?

-

Wanneer is het probleem ontstaan?

-

Hoe is het probleem ontstaan?

-

Hebben andere ondernemingen ook deze problemen?

-

Zo ja, hebben ze dat opgelost? En zo ja, hoe?
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-

Kan ik die oplossing gebruiken voor dit probleem?

-

Etc.

De antwoorden op deze vragen kun je krijgen door vooronderzoek. Wanneer je een onderzoek uitvoert
voor een opdrachtgever, dan ga je sowieso met de opdrachtgever in gesprek (het liefst meer dan één
keer). Daarnaast duik je de theorieboeken in, ga je het internet op, bekijk je diverse interne
documenten en spreek je met andere mensen binnen de onderneming om deze vragen te
beantwoorden. Vervolgens schrijf je alles op wat je tegen bent gekomen en wat antwoord geeft op
jouw vragen (zie hiervoor de werkwijze die is beschreven in paragraaf 0). Vergeet bij het uitschrijven
niet de bronvermelding mee te nemen (zie hoofdstuk 6)!

Kader 3-1 Tips Probleemanalyse
Breek het probleem op in kleine ‘brokken’ zodat je het goed kunt analyseren. Zijn er
teveel ‘brokken’, dan kan er sprake zijn van een te groot probleem.
Schrijf alle bronnen op die je gebruikt i.v.m. de bronvermelding. Verwerk de bronnen ook
in de tekst (in de vorm van een verwijzing). Zie hiervoor hoofdstuk 6)
Gebruik eerst steekwoorden als antwoord op de vragen en schrijf ze vervolgens uit (zie
paragraaf 1.2.4).
Maak de probleemanalyse niet langer dan 2 pagina’s. Dat moet voldoende zijn. Is jouw
analyse langer? Dan kan er sprake zijn van een te groot probleem óf een te uitgebreide
schrijfwijze...
Wanneer het probleem te groot is of niet past bij jouw kennis en vaardigheden, maak dit
dan kenbaar bij jouw begeleider en opdrachtgever. Ga met ze in gesprek om de opdracht
te reduceren of een andere opdracht te krijgen.

Het kan gebeuren dat je er naar aanleiding van de probleemanalyse achter komt dat dit probleem niet
door jou is op te lossen, omdat je - bijvoorbeeld - de kennis niet hebt of omdat het probleem te
veelomvattend is voor een (afstudeer)stage. Je kunt dan twee dingen doen: of je geeft de opdracht
terug of je gaat (weer) met de opdrachtgever in gesprek om de opdracht te reduceren tot een
behapbare opdracht. Jouw begeleider vanuit je opleiding kan je hierbij goed helpen. Vraag hem/haar
dan ook om advies!
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Probleemanalyse: ervaring hbo-student
Ik had in oktober een scriptie waarin het ontwerp van een product-dienstencatalogus (verder PDC)
centraal stond. De initiële opdracht was het ontwerpen van een PDC én het in kaart brengen van de
interne gevolgen op het gebied van financiën, communicatie, de organisatie als geheel, de
werkwijze/taken en HR.
Nadat deze student de probleemanalyse had gemaakt, kwam hij tot de conclusie dat dit teveel was
voor zijn afstudeeropdracht. De student is daarom in gesprek gegaan met zowel de begeleider
vanuit de hogeschool als de opdrachtgever. Uiteindelijk werd de opdracht gereduceerd tot het in
kaart brengen van de eventuele interne gevolgen van de PDC op het gebied van de organisatie als
geheel, de communicatie en de werkwijze/taken.

3.1.3 Doelstelling: wat/waarom?
De doelstelling van het onderzoek is ook een belangrijk onderdeel en is nauw verwant met de
probleemanalyse, de probleemstelling en de invalshoek van het onderzoek. Wat wil je met het
onderzoek bereiken en waarom? Wat levert het onderzoek op en/of wat kan/ga jij (of de
opdrachtgever) ermee doen?
Als je voor een opdrachtgever het onderzoek uitvoert, dan is het belangrijk dat je bij de doelstelling
aangeeft wat de opdrachtgever kan verwachten en wat hij ermee kan doen. Dus als je een
marketingplan moet opstellen waarin je nieuwe marketingkanalen aanboort, dan is dat de doelstelling.
Dat kun je heel uitgebreid beschrijven of juist kort maar krachtig (bijvoorbeeld in één zin). Beschrijf
de doelstelling in elk geval zo concreet mogelijk.
Voorbeelden doelstelling:
‘De doelstelling van dit onderzoek is het opstellen van een adviesrapport dat de nieuwe
marketingkanalen in kaart brengt.’
‘Het doel van dit onderzoek is het maken van een marketingplan met daarin de nieuwe
marketingkanalen.’

Veelal is er een zekere mate van overlap tussen de doelstelling en de probleemstelling. Ze zijn echter
niet hetzelfde!
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3.1.4 Probleemstelling/centrale vraag/hypothese: wat?
De probleemstelling (of centrale vraag of hypothese) vormt de belangrijkste vraag van het onderzoek:
wat ga je onderzoeken? De probleemanalyse van het onderzoek (zie 3.1.2) vormt hiervoor de
belangrijkste input. De probleemstelling vormt de rode draad én de gekozen invalshoek van het
onderzoek; de probleemstelling geeft de lezer houvast tijdens het lezen van de scriptie.
Je kunt het onderzoek heel breed maken, maar door een bepaalde invalshoek te kiezen, wordt het
onderzoek (verder) afgebakend. Deze afbakening is ook relevant voor het literatuuronderzoek of
theoretisch kader (zie paragraaf 0). Door een duidelijke invalshoek (bijvoorbeeld vanuit marketing, HR
of financiën) te kiezen, hoef je niet alle literatuur over een specifiek onderwerp te zoeken en/of te
lezen. Het is daarom belangrijk om de probleemstelling zo helder, concreet en precies mogelijk te
formuleren.
Er zijn diverse vormen probleemstellingen. De vorm die je kiest, is afhankelijk van het probleem dat je
onderzoekt.

Beschrijvende probleemstelling:
Een onderzoek met een beschrijvende probleemstelling geeft uitleg over een bepaald onderwerp. Er
wordt geen mening of advies in het onderzoek opgenomen. Het gaat alleen om feiten. Een
beschrijvende probleemstelling begint veelal met wat of wie. Een beschrijvende probleemstelling komt
weinig voor bij scriptie; dit type vraag zie je wel vaak terug als deelvraag.
Voorbeelden beschrijvende probleemstelling:
Wat is een marketingplan?
Wie beleggen in Amerikaanse dollars?

Verklarende probleemstelling:
Een onderzoek met een verklarende probleemstelling gaat in op oorzaken van iets of de redenen
hiervoor. Er wordt geen mening of advies in het onderzoek opgenomen. Ook hier gaat alleen om feiten.
Deze probleemstelling begint veelal met waarom of hoe.
Voorbeelden verklarende probleemstelling:
Waarom moet er een marketingplan zijn?
Waaruit bestaat een marketingplan?
Waarom investeren beleggers in Amerikaanse dollars?
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Toetsende probleemstelling:
Deze probleemstelling wordt ook wel een evaluerende probleemstelling genoemd. In een onderzoek
met een toetsende probleemstelling wordt de ‘waarde’ van iets - bijvoorbeeld een theorie of gedachte
- bepaald en/of beoordeeld. De toetsing vindt vaak plaats aan de hand van criteria of eisen. De
toetsende probleemstelling begint meestal met een werkwoord (zoals zijn/is, worden/wordt) of met
welke. Een probleemstelling die begint met een werkwoord kent slechts één antwoord: ja of nee.
Vervolgens wordt dat antwoord beargumenteerd.
Voorbeelden toetsende probleemstelling:
Is marketingstrategie A beter dan marketingstrategie B voor bedrijf X?
Is beleggen in Amerikaanse dollars verstandiger dan beleggen in euro’s?
Welke marketingstrategie haalt de hoogste omzet?

Adviserende probleemstelling:
Een onderzoek met een adviserende probleemstelling heeft tot doel een advies te formuleren dat een
proces of handeling kan veranderen (vaak gaat het om het verbeteren van een proces of handeling).
Voorbeelden adviserende probleemstelling:
Hoe moet het biedsysteem worden aangepast zodat beleggers eenvoudiger Amerikaanse dollars
kunnen kopen en verkopen?
Welke marketingstrategie moet X volgen om 20% meer omzet te halen in 2020?
Welke stappen met bedrijf X zetten om 20% meer omzet te halen in 2020?

Voorschrijvend/instruerende probleemstelling:
De uitkomst van een onderzoek met een voorschrijvende of instruerende probleemstelling is een
instructie hoe de opdrachtgever (of wie dan ook) jouw advies kan uitvoeren. Te denken valt
bijvoorbeeld aan een marketingplan of implementatieschema waarin de opdrachtgever stap voor stap
wordt uitgelegd hoe hij jouw adviezen moet implementeren of uitvoeren.
Voorbeelden voorschrijvende/instruerende probleemstelling:
Hoe moet een belegger investeren in Amerikaanse dollars?
Hoe kan bedrijf X marketingplan A implementeren?
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Het is belangrijk om de probleemstelling helder, concreet en precies te formuleren. De
probleemstelling is immers de belangrijkste vraag van het onderzoek. Bovenstaande voorbeelden van
probleemstellingen die Amerikaanse dollars betreffen, zijn redelijk vaag; ze zijn niet helder, concreet
en precies genoeg om te fungeren als een goede probleemstelling voor een scriptie.
De oorspronkelijke probleemstelling luidde:
Worden beleggers in Amerikaanse dollars rijker dan beleggers in de euro?
Deze probleemstelling is niet helder, niet concreet en niet precies: wat is ‘rijker’? Wie zijn de
‘beleggers’?
Een betere probleemstelling is bijvoorbeeld:
Halen Nederlandse pensioenfondsen hogere rendementen op hun beleggingen in Amerikaanse dollars
dan Amerikaanse pensioenfondsen op hun beleggingen in de euro?

In deze probleemstelling wordt meer verduidelijkt dat het onderzoek zich richt op een specifiek type
belegger, namelijk Nederlandse en Amerikaanse pensioenfondsen. Ook is toegelicht dat ‘rijker’ uit de
oorspronkelijke probleemstelling een hoger rendement betekent. Je kunt probleemstelling nog nader
verhelderen door aan te geven dat het onderzoek zich richt op een bepaalde periode, bijvoorbeeld de
eerste 10 jaar van de 21e eeuw.

Kader 3-3 Probleemstelling: tips
Denk goed na over de probleemstelling! Ga altijd in overleg met jouw begeleider én,
indien van toepassing, met de opdrachtgever.
Maak de probleemstelling zo helder, zo concreet en zo precies mogelijk.
Wanneer je het onderzoek voor een opdrachtgever uitvoert, is het zinvol om aan hem
te vragen: “Omschrijf in één zin wat u precies wilt weten” of “Omschrijf in één zin
wat u precies onderzocht wilt hebben.” Deze omschrijving is veelal al een goede
probleemstelling!
Online zijn er meerdere websites te vinden waar je hulp kunt vinden bij het
formuleren van een heldere, concrete en precieze probleemstelling.
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3.1.5 Deelvragen/onderzoeksvragen: wat?
De deelvragen of onderzoeksvragen zijn afgeleid van de probleemstelling en zijn (korte) vragen die de
probleemstelling ondersteunen en helpen om het antwoord op de probleemstelling te vinden. De
deelvragen zijn veelal anders van aard dan de probleemstelling; ze zijn vaak beschrijvend of
verklarend.
Voorbeeld deelvragen
Wanneer we kijken naar de laatste probleemstelling:
Halen Nederlandse pensioenfondsen hogere rendementen op hun investeringen in Amerikaanse
dollars dan Amerikaanse pensioenfondsen op hun investeringen in de euro?
dan kunnen de deelvragen o.a. zijn:
Wat is een pensioenfonds?
Wat is rendement?
Hoe kan rendement worden gemeten?
Wat is een investering?
Welke beleggingen of beleggingsinstrumenten hebben pensioenfondsen in Nederland en in de VS?
Hoe ziet de Amerikaanse valutamarkt eruit? Wat zijn de kenmerken ervan? Wie zijn de belangrijkste
spelers? Hoe wordt deze gereguleerd? Etc.
Hoe ziet de Europese valutamarkt eruit? Wat zijn de kenmerken ervan? Wie zijn de belangrijkste
spelers? Hoe wordt deze gereguleerd? Etc.
Sinds wanneer investeren Nederlandse pensioenfondsen in Amerikaanse dollars?
Hoe groot is het aandeel van Nederlandse pensioenfondsen in de Amerikaanse valutamarkt?
Etc.

Of alle deelvragen relevant zijn voor het onderzoek, is in deze fase van het onderzoek vaak nog niet te
zeggen. De deelvraag over het aandeel van Nederlandse pensioenfondsen in de Amerikaanse
valutamarkt hoeft bijvoorbeeld niet relevant te zijn.
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Kader 3-4 Deelvragen: tips
Kijk voor elk zelfstandig naamwoord in de probleemstelling of er een deelvraag aan
te koppelen is.
Vaak kom je er bij het onderzoek naar of het schrijven van jouw scriptie pas achter
of de deelvragen goed en/of relevant zijn. Je kunt echter niet wachten met het
opstellen van de deelvragen omdat er veelal al een plan van aanpak moet zijn.
Maar, je kunt deelvragen altijd aanpassen of bijstellen wanneer je er achter komt dat
ze toch niet passen bij het onderzoek. Je past ze dan natuurlijk aan zowel in het plan
van aanpak als in jouw scriptie.

3.1.6 Onderzoeksmethode: hoe?
In dit onderdeel beschrijf je de methode(s) die je voor het onderzoek hebt gebruikt, met andere
woorden: hoe pak je het onderzoek aan?

Let op: jouw opleiding kan eisen dat de onderzoeksmethode in een apart hoofdstuk
staat. Wanneer dat het geval is, dan beschrijf je de onderzoeksmethode uiteraard in
dat hoofdstuk en niet in de inleiding! Zie voor een uitgebreide beschrijving paragraaf
0.

Bij de meeste scripties is er sprake van zowel deskresearch en fieldresearch. Deskresearch is letterlijk
bureauonderzoek, dus onderzoek dat je achter een bureau uitvoert. Fieldresearch is letterlijk
veldonderzoek, dus je gaat achter je bureau vandaan, het veld in om onderzoek te doen. Desk- en
fieldresearch zijn ofwel kwalitatief of kwantitatief. Vaak komt een combinatie van beide methoden
voor, zoals een literatuuronderzoek (kwalitatief; deskresearch), interviews (kwalitatief; fieldresearch)
en een enquête (kwantitatief; fieldresearch). Geef bij de beschrijving van de methodes aan welke
deelvragen je beantwoordt met kwalitatief onderzoek en welke met kwantitatief onderzoek en
waarom.
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Kwalitatief onderzoek
Een kwalitatief onderzoek probeert antwoord te geven op de ‘waarom?’- en/of ‘hoe’?-vragen.
Methoden van kwalitatief onderzoek zijn bijvoorbeeld interviews, literatuuronderzoek en casestudies.
Geef bij elke deelvraag of bij een cluster van deelvragen aan welke onderzoeksmethode(s) je gebruikt.

Kwantitatief onderzoek
Een kwantitatief onderzoek gaat juist om cijfers of feiten, bijvoorbeeld door het afnemen van een
enquête of door het doen van experimenten. Bij een kwantitatief onderzoek is het tevens van belang
aan te geven hoe je het experiment of de enquête hebt opgezet. Je kunt denken aan de volgende
informatie: gebruik je een steekproef? Zo ja, hoe ziet deze steekproef eruit? Wat zijn de kenmerken
van de steekproef? Hoe verhoudt de steekproef zich t.o.v. de totale populatie? Wat heeft dit voor
gevolg voor de uiteindelijke resultaten?

Onderzoeksresultaten en analyse
In dit onderdeel geef je tevens aan welke methode je hebt gebruikt om de onderzoeksresultaten te
analyseren. De resultaten van het kwalitatieve onderzoek kunnen worden geanalyseerd aan de hand
van bijvoorbeeld een mindmap, een boomdiagram of via codering. Kwantitatieve data worden vaak
geanalyseerd aan de hand van SPSS, Excel, Numbers of een ander softwareprogramma. Ook is het
mogelijk om via een onlineprogramma (zoals Thesistools) een analyse van de antwoorden in de enquête
te maken.

Validiteit en betrouwbaarheid
Tenslotte beschrijf je in deze paragraaf hoe je de validiteit en de betrouwbaarheid van het onderzoek
garandeert. In paragraaf 3.6 wordt hier nader op ingegaan.

3.1.7 Reikwijdte van het onderzoek
In dit onderdeel geef je aan wat de reikwijdte van het onderzoek is: hoe ver strekt de invloed van het
onderzoek? Hoe relevant is het onderzoek voor het onderwerp dat je bestudeert? Heeft het onderzoek
alleen gevolgen voor de opdrachtgever of ook voor andere ondernemingen in de branche? Is het
onderzoek maatschappelijk relevant en zo ja, hoe dan?

3.1.8 Leeswijzer
In de leeswijzer geef je aan wat de lezer waar kan vinden (op hoofdlijnen). Beschrijf achtereenvolgens
wat de lezer in de komende hoofdstukken kan vinden. Zorg ervoor dat je steeds nieuwe woorden
gebruikt en dat je de passieve vorm afwisselt met de actieve vorm (zie ook paragraaf 8.4).
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Voorbeeld leeswijzer
Af te raden is de volgende opsomming:
Eerst wordt in hoofdstuk 2 … beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 … beschreven. Daarna
wordt in hoofdstuk 4 … beschreven.
Het leest prettiger om in dit geval te schrijven:
Hoofdstuk 2 gaat in op … Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 … beschreven, waarna in hoofdstuk 4 …
aan de orde komen.

De beschrijving van de hoofdstukken kan uitgebreider dan hierboven, bijvoorbeeld door aan te geven
waarom je een bepaalde volgorde aan houdt of welke deelvragen in welk hoofdstuk worden
beantwoord.

Schrijf in de leeswijzer NIET op dat na de conclusies en aanbevelingen nog de
literatuurlijst en eventuele bijlagen volgen!
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3.2

De onderneming/opdrachtgever

Vaak wordt in hbo-scripties de onderneming voor wie je de opdracht uitvoert, uitgebreid beschreven.
In de inleiding heb je waarschijnlijk de onderneming of opdrachtgever al (kort) beschreven als
onderdeel van de aanleiding of de probleemanalyse. In dit aparte hoofdstuk geef je een uitgebreidere
beschrijving zodat de lezer beter inzicht krijgt in de onderneming als geheel.

Let op, soms is het niet nodig om een apart hoofdstuk van de onderneming te maken.
De beschrijving in de inleiding is dan voldoende. Jouw begeleider kan hier meer
informatie over geven. Of kijk in de syllabus!
De beschrijving van de onderneming of opdrachtgever kun je natuurlijk zo kort en zo uitgebreid maken
als je wilt. De meeste scripties bevatten - in het geval van een commercieel bedrijf - algemene
informatie over:
-

De ontstaansgeschiedenis incl. jaar van oprichting, wie de onderneming heeft opgericht;

-

Het organisatieschema, incl. een korte beschrijving van de afdelingen (of alleen de afdeling voor
welke je de opdracht uitvoert); van het organisatieschema en waarom voor dat schema is gekozen
(bijvoorbeeld een holdingmaatschappij met dochtermaatschappijen) en van het bestuur/eigenaar;

-

De activiteiten, producten en/of diensten;

-

Het aantal personen of fte dat er werkt;

-

De financiële cijfers, m.n. de omzet en de winst.

Kijk voor meer mogelijke input naar het voorbeeld in paragraaf 1.2.2.
Is er sprake van een non-profitorganisatie of (semi-)overheid, dan kun je denken aan de volgende
informatie:
-

De ontstaansgeschiedenis, incl. jaar van oprichting;

-

Het aantal personen of fte dat er werkt;

-

De inkomsten: subsidies, donaties, etc.;

-

Verdeling van de kosten (personeel, fondsenwerving, etc.);

-

De activiteiten.

Wanneer je een specifiek onderdeel of een specifiek onderwerp binnen de opdrachtgever onderzoekt,
dan kun je daar in dit hoofdstuk dieper op ingaan. Wanneer je bijvoorbeeld de marketinguitingen
onderzoekt of een marketingplan maakt, dan kun je in dit hoofdstuk dieper ingaan op de
marketingactiviteiten van de opdrachtgever, zoals de kanalen, de doelgroep, het budget, etc. Als je
dat al in de inleiding hebt gedaan, dan hoef je dat hier natuurlijk niet meer te doen!
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3.3

Theoretisch kader

Het theoretisch kader vormt een belangrijk deel van het onderzoek. Aan de hand van de theorie kun je
immers het onderzoek of de onderzoeksresultaten toetsen: komen de resultaten overeen met wat de
theorie zegt? Of kom je juist tot nieuwe inzichten die in de theorie nog niet naar voren zijn gekomen?
Het is daarom belangrijk om, na het literatuuronderzoek én het formuleren van de probleemstelling en
de doelstelling, te starten met het schrijven van het theoretisch kader. Het kader bakent het
onderzoek af.
Wanneer je start met het schrijven van het kader, heb je meer zekerheid dat het onderzoek dat je
doet, aansluit op de theorie. Het kan inderdaad zo zijn dat de theorie taaie kost is, veel tijd kost en
dat je liever direct start met het ‘echte’ onderzoek, maar het is echt beter om eerst de theorie in
kaart te brengen en uit te schrijven. Zo houd je focus op de probleemstelling, de doelstelling en het
onderzoek.
De opbouw van het kader is afhankelijk van de probleemstelling en de doelstelling. Je kunt het
theoretisch kader opbouwen op basis van de deelvragen of de clustering van deelvragen; zo bewaar je
overzicht (zie ook paragraaf 0 over het structuurschema). Maak bijvoorbeeld per deelvraag of een
cluster van deelvragen een paragraaf. Als je literatuur hebt gevonden die bij een specifieke deelvraag
past of antwoord geeft op die deelvraag, zet deze dan meteen op de juiste plek in het kader (zie ook
paragraaf 0). Wanneer er veel informatie is of wanneer de (clusters van) deelvragen weinig met elkaar
gemeen hebben, dan kun je de theorie eventueel over een aantal hoofdstukken verdelen. Probeer
echter alle theorie in één hoofdstuk te zetten zodat je de uitkomsten of resultaten van het onderzoek
eenvoudig kunt toetsen.
Het theoretisch kader bevat meestal de volgende onderdelen:
-

Definities

-

Theorieën

-

Modellen

-

Eventuele beperkingen in de literatuurstudie of motivatie waarom je bepaalde modellen, theorieën
en/of definities wel of niet gebruikt.

Waarschijnlijk heb je ten behoeve van het PvA al literatuur onderzocht en bestudeerd om de
probleemstelling en/of de deelvragen te formuleren. In het theoretisch kader werk je dit
literatuuronderzoek verder uit. Hieronder ga ik in op de stappen die je kunt nemen om het
literatuuronderzoek te doen en uit te werken in het theoretisch kader. Ik neem als voorbeeld het
opstellen van een adviesrapport met een marketingplan.
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1. Oriëntatiefase
In de eerste stap ga je je oriënteren op het onderwerp, de opdrachtgever (eventueel) en de definities
of begrippen die je tegen bent gekomen. Hoe beter je je oriënteert, hoe groter de kans is dat je
voldoende en relevante literatuur vindt voor jouw onderzoek.
Maar hoe begin je nu?
-

Kijk eerst naar wat je zelf al weet over het onderwerp. Misschien heb je er al iets over gehad
tijdens jouw opleiding? Zo ja, lees dat artikel of dat hoofdstuk nog een keer. Op die manier kom je
weer ‘in’ het onderwerp en krijg je een beeld van wat het onderwerp inhoudt. Of heb je er in de
praktijk al een keer mee te maken gehad? Zo ja, kijk dan online of je een recent
(wetenschappelijk) artikel over het onderwerp kunt vinden of praat over het onderwerp met een
bekende (zoals een collega, de opdrachtgever, jouw vrienden, familieleden en - uiteraard - de
begeleider vanuit de opleiding). Kun je niets vinden over het onderwerp, dan kun je ook jouw
docentbegeleider vragen of hij een relevant en recent (wetenschappelijk) artikel heeft. Heeft
hij/zij dat niet en/of kun je daarna nog niets vinden? Dan kun je je afvragen of het onderwerp wel
geschikt is voor scriptie-onderzoek. Echter, meestal is er echt wel iets te vinden! Ook kan het juist
een uitdaging zijn om met zo weinig mogelijk literatuur een goede scriptie te schrijven. Dan kan
jouw scriptie immers later de basis vormen voor andere scripties.

-

Maak vervolgens, na of tijdens het lezen van het artikel of hoofdstuk, een lijst met kernwoorden
die vaak terugkomen in het artikel, het gesprek en/of het boek. Heb je al een specifieke opdracht
van de opdrachtgever, kijk dan ook naar de kernwoorden die in de opdrachtomschrijving staan of
die hij vaak heeft genoemd in het voorgesprek. Heb je al deelvragen en/of een probleemstelling
opgesteld? Kijk dan ook naar de kernwoorden die daar in staan.
Voorbeeld: kernwoorden theoretisch kader (oriëntatiefase)
Ga je een marketingplan opstellen, dan kunnen de volgende kernwoorden relevant zijn:
Marketingplan
Doelgroep en segmentatie
SWOT-analyse
Confrontatiematrix
Marketinginstrumenten
De 4 P’s (of 7 P’s)
Propositie
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2. Verzamelfase
De informatie voor het theoretisch kader kun je uit verschillende bronnen halen: boeken, artikelen,
websites, gesprekken, interviews, et cetera. Als het goed is, geeft de handeling van de opleiding
voldoende aanknopingspunten om de juiste literatuur voor de scriptie te vinden en de wijze waarop je
die kunt vinden.
Wanneer je zoekt naar literatuur, dan kun je het beste online beginnen. Wanneer je voldoende
kernwoorden hebt (zie boven), dan kun je in een zoekmachine, zoals Google of LexisNexis,
bovenstaande steekwoorden invoeren. Ook kun je hiervoor de online bibliotheek van de hogeschool of
universiteit gebruiken. Je hebt dan toegang tot een schat aan informatie, zoals diverse (online)
Journals. Gebruik in de zoekopdracht naast de Nederlandse kernwoorden ook de Engelse vertaling
ervan.
Zoek dus niet alleen op ‘doelgroep’ of ‘propositie’ maar ook op ‘target group’ of ‘proposition’.
Je kunt ook zoekwoorden combineren, bijvoorbeeld ‘positionering’ en ‘doelgroep’.

Je kunt bijvoorbeeld ook het woord ‘marketingplan’ invoeren op Google. Je zult zien dat je dan veel
hits krijgt, die vooral ingaan op hoe een marketingplan eruit ziet en uit welke onderdelen het bestaat.
Dat is heel erg handig omdat je dat uiteindelijk moet maken, maar voor het theoretisch kader is dat
niet voldoende. Je moet juist ingaan op de onderdelen in het marketingplan: wat is een SWOT-analyse,
hoe wordt deze gemaakt, hoe kies je op basis van de SWOT-analyse voor een marketingstrategie? Etc.
Een andere manier is te beginnen met een (online-)artikel over het onderwerp (bijvoorbeeld via Google
Scholar) of met een artikel dat je hebt bestudeerd tijdens de oriëntatiefase. Vervolgens kijk je in de
literatuurlijst van dat artikel om ideeën op te doen voor andere (relevante) literatuur. Dit is de
zogenaamde sneeuwbalmethode. Wordt een auteur of artikel vaak genoemd (zoals het boek
Competitive Strategy van M.E. Porter of P. Kotler in het geval van marketingstrategieën), dan is dat
vaak een goede aanwijzing dat deze artikelen en/of auteurs een goede basis vormen voor jouw
theoretisch kader. Let er wel op dat je relevante, actuele en bruikbare (wetenschappelijke) bronnen
selecteert. Hoe je dat doet, komt in het volgende deel aan bod.

3. Beoordeel- en selecteerfase
Niet alle gevonden literatuur is relevant, actueel en/of bruikbaar; houd bij het zoeken naar literatuur
daarom goed de probleemstelling en de doelstelling van de scriptie in jouw achterhoofd! Ook is het
belangrijk dat de literatuur zo recent mogelijk is; een boek uit 1947 kan als bron wel degelijk
belangrijk zijn voor het onderzoek omdat het - bijvoorbeeld - een standaardwerk is (zoals het boek
Competitive Strategy van Michael Porter uit 1980). Echter, mogelijk zijn er artikelen waarin of
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websites waarop dit boek is uitgebreid, beoordeeld of toegepast voor ander onderzoek. Zowel het boek
als de artikelen die erop zijn gebaseerd, zijn dan relevant. Je hoeft ze natuurlijk niet allemaal te
lezen, maar lees minimaal de inleiding en de conclusie om te kunnen beoordelen of ze relevant zijn.

Lees minimaal de inleiding en de conclusie en/of het abstract van een artikel om te
beoordelen of het relevant is.

Naast de beoordeling op actualiteit en relevantie moet je ook kijken of de bron die je gebruikt wel
goed bruikbaar is. Wanneer je de theorieën van Kotler of Porter gebruikt voor het marketingplan, dan
kun je beter het originele boek of artikel gebruiken (of een uitgebreide of actuelere versie ervan) dan
een artikel van een van de duizenden marketingwebsites. Ik zie bijvoorbeeld vaak Frankwatching als
bron voor marketingplannen. Dat is absoluut een goede website voor (achtergrond-)informatie,
toepassing van diverse marketingstrategieën en marketingnieuws maar voor de ‘echte’ theorie kun je
beter bij Kotler zijn.
Goede aanwijzingen voor de bruikbaarheid van gevonden bronnen zijn dat het artikel of het boek is
uitgegeven door een vooraanstaand Journal (Journal of Marketing, Journal of Finance, Harvard Business
Review, etc.), door een bekende uitgeverij (Prentice Hall, Palgrave MacMillan, John Wiley & Sons,
Kluwer, Noordhoff, etc.) en/of dat de auteur(s) zijn verbonden aan een gerenommeerde en
vooraanstaande universiteit. Soms is het lastig te beoordelen of een (niet-westerse) universiteit goed
staat aangeschreven. Echter, staat de universiteit in rankings als de QS Top Universities of van de
Times Higher Education, dan kun je ervan uitgaan dat publicaties van deze universiteit en de
hoogleraren die eraan verbonden zijn, prima bruikbaar zijn.

Kijk eveneens of je artikelen van een van jouw docenten kunt vinden!

Het is eveneens belangrijk dat je de gebruikte theorie kritisch beoordeelt, niet alleen achter jouw
bureau maar ook in de scriptie. Vraag je per bron af of deze actueel, relevant en bruikbaar is. De
argumentatie hiervoor verwerk je in het theoretisch kader.

4. Verwerkfase
Is de bron relevant, actueel én bruikbaar, maak dan een korte samenvatting van de bron en neem deze
op in het theoretisch kader. Neem tevens direct de bron (inclusief het paginanummer of de website) op
in de literatuurlijst zodat je deze niet vergeet en verwijs naar de bron in de tekst. Koppel vervolgens
de samenvattingen aan elkaar door verwijswoorden te gebruiken. Dat klinkt makkelijker dan het is! In
Hoofdstuk XXX is een voorbeeld hiervan opgenomen.
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Geef tevens in het kader aan in hoeverre deze bron relevant is of wat deze betekent voor de
probleemstelling en de deelvragen (en eventueel de doelstelling) en waarom je een bepaalde theorie
en/of model wel of niet gebruikt. Is de bron wel actueel en bruikbaar maar minder relevant, dan moet
je in de scriptie motiveren waarom je die bron toch opneemt in het theoretisch kader. Ook wanneer je
definities of begrippen opneemt in het kader, dan is het handig om enige beperkingen op te nemen ten
aanzien van die definities.
Een voorbeeld voor het wel of niet gebruiken van een bepaalde theorie:
Binnen de beschikbare literatuur wordt meestal de dienstverlening van overheid naar consument en
tussen consumenten onderling besproken (C2C). Aangezien bedrijf XXX uitsluitend binnen de
business-to-businessmarkt (B2B) actief is, wordt deze literatuur als een beperking gezien. Door deze
beperking is ervoor gekozen bovenstaand kernbegrip Deze beschrijving verklaart het beste het
kernbegrip en bespreekt uitsluitend dienstverlening tussen organisaties.

Kader 3-5 Theoretisch kader: tips
Begin na het literatuuronderzoek en de formulering van de probleemstelling en
doelstelling direct met het opstellen van het theoretisch kader.
Beoordeel de gevonden literatuur op relevantie, actualiteit en bruikbaarheid voor het
onderzoek.
Zoek naar recente literatuur (bijvoorbeeld artikelen of toegepast onderzoek).
Maak van elke relevante bron een (korte) samenvatting en geef aan wat deze
betekent voor de probleemstelling en doelstelling.
Geef in het theoretisch kader aan waarom je een bepaalde bron wel of niet gebruikt.
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3.4

Onderzoeksmethode

De beschrijving van het onderzoek en de methode(n) die wordt (worden) gebruikt, vormen het derde
deel van het middenstuk. In dit deel van de scriptie beschrijf je o.a. de onderzoeksmethode(n)
(kwantitatief en/of kwalitatief), hoe je deze vormgeeft en waarom je deze methode(n) gebruikt. Ook
geef je aan hoe de vergaarde data worden verzameld, geanalyseerd (bijvoorbeeld door een beslisboom
of met SPSS) en gevalideerd. Daarnaast beschrijf je ook de validiteit en betrouwbaarheid van het
onderzoek.
Hieronder wordt ingegaan op de diverse methoden die je kunt gebruiken in het kwantitatieve
onderzoek (3.4.1) en kwalitatieve onderzoek (3.4.2) en hoe je die beschrijft in de scriptie. Daarna
wordt aandacht besteed aan het analyseren en presenteren van de onderzoeksgegevens (0). Ten slotte
wordt ingegaan op de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek.

Het is mogelijk dat de opleiding eist dat je eerst het onderzoek beschrijft, gevolgd
door het theoretisch kader en de onderzoeksresultaten óf dat je de
onderzoeksmethode in de inleiding beschrijft. In het laatste geval kun je
onderstaande informatie gewoon gebruiken voor die paragraaf in de inleiding.

3.4.1 Kwantitatieve onderzoeksmethoden
1. Enquêteonderzoek
Een enquête (of survey of vragenlijst) wordt veelal gebruikt wanneer je inzicht wilt krijgen in de
mening, het gedrag, de kennis of iets anders van een grote groep mensen. In het hoofdstuk/de
paragraaf Onderzoeksmethode neem je t.a.v. een enquête de volgende zaken op:
-

Hoe is de enquête opgesteld en hoe is deze verspreid? Waarom is deze keuze gemaakt?

-

Is de enquête opgedeeld in onderdelen en zo ja, welke (bijvoorbeeld: deel I algemene vragen, deel
II specifieke vragen t.a.v. …, deel III…)?

-

Uit welke vragen (open/gesloten) bestaat de enquête en waarom?

-

Welk deel van de probleemstelling, doelstelling en/of theoretisch kader wordt getoetst? Of op
welke deelvragen geeft de enquête antwoord?

-

Welke schaal (bijvoorbeeld Likertschaal) is gebruikt voor de gesloten vragen en waarom?

-

Hoe ziet de onderzoekspopulatie eruit? Wie zijn de respondenten? Wat zijn hun kenmerken? Hoe
ben je aan de respondenten gekomen?

-

Hoe groot is de steekproef? Hoe groot is de onderzoekspopulatie? Hoe groot is de groep
respondenten? Wat is het responspercentage van de enquête?
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-

Is de groep respondenten representatief voor de gehele populatie? Zo ja, waarom? Zo nee, wat heb
je gedaan om deze wel representatief te maken?

-

Welke gevolgen heeft de groep respondenten voor de uitkomsten van het onderzoek en wat is de
relatie met de probleemstelling?

-

Zijn er respondenten of antwoorden op vragen die je niet kon gebruiken? Zo ja, waarom niet?

-

Welke statistische testen heb je op de data losgelaten om te analyseren of de data juist,
betrouwbaar en volledig zijn? Heb je bijvoorbeeld de univariate of bivariate analyse gebruikt en zo
ja, hoe? Welke analyses heb je nog meer gebruikt?

Aantal respondenten
Er is geen minimum of maximum aan het aantal mensen dat je kunt vragen de enquête in te vullen,
maar je kunt je wel voorstellen dat een enquête voor 6 mensen weinig resultaat geeft. Bovendien zal
de verhouding tussen de inspanning en de tijd die je nodig hebt voor het opstellen van de enquête
waarschijnlijk niet opwegen tegen de resultaten. In een dergelijk geval kun je beter interviews houden
(zie paragraaf 3.4.2).
Hoeveel respondenten je minimaal nodig hebt om een betrouwbaar resultaat te krijgen, kun je
berekenen aan de hand van een steekproefcalculator. Er zijn diverse websites waar je die calculator
kunt vinden. Je hoeft in de meeste gevallen slechts een aantal getallen in te vullen, namelijk:
-

De grootte van de totale populatie (doelgroep)

-

De steekproefmarge (meestal 5%)

-

De verwachte uitkomst (meestal 50%)

-

Het betrouwbaarheidspercentage (meestal 95%)

Op basis van deze informatie berekent de calculator op de website hoeveel respondenten je nodig hebt
om een betrouwbaar onderzoek uit te voeren. Of je het aantal respondenten ook haalt, is natuurlijk
afhankelijk van de personen aan wie je de enquête voorlegt. Stuur in elk geval altijd meer enquêtes uit
dan het benodigde responspercentage.
Opbouw enquête
De meeste enquêtes bestaan uit 3 blokken:
I.

Algemene vragen (leeftijd, geslacht, woonplaats, etc.)

II.

Specifieke vragen (kern van het onderzoek)

III.

Afsluiting
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I.

Algemene vragen

De algemene vragen hebben vaak betrekking op demografische factoren zoals leeftijd, geslacht,
woonplaats, inkomen, etc. Ook wat specifiekere vragen (bijvoorbeeld of de respondent social media
gebruikt) kun je hier opnemen.
Op basis van de algemene vragen kun je vaak al een schifting maken in het aantal respondenten. Als je
bijvoorbeeld alleen het gedrag van vrouwen in een bepaalde leeftijdscategorie wilt onderzoeken, dan
kun je alle respondenten van het mannelijk geslacht en /of alle vrouwen buiten die leeftijdscategorie
uitsluiten van het onderzoek. Ook als je onderzoek doet naar het gebruik van social media, maar de
respondent gebruikt dat niet, dan kun je ervoor kiezen om de respondent direct van het onderzoek uit
te sluiten (al kan het natuurlijk ook interessant zijn om in de enquête te vragen waarom ze geen
gebruik maken van social media!).

Wanneer blijkt dat je na de algemene vragen al veel respondenten (>25%) moet
uitsluiten van het onderzoek, moet je je wel afvragen of je de enquête aan de juiste
personen/doelgroep hebt gestuurd...
II.

Specifieke vragen

Na de algemene vragen start je met de ‘echte’ enquêtevragen. De enquête kan zowel open vragen als
gesloten vragen bevatten. Voor de antwoorden op een open vraag, kun je meestal een (groot) tekstvak
gebruiken. Zodoende heeft de respondent voldoende ruimte om de vraag te beantwoorden. Het kan
handig zijn om naast het tekstvak ook een antwoordmogelijkheid ‘weet/niet/geen mening’ op te geven
zodat de respondent, wanneer hij geen mening heeft of geen zin heeft om antwoord te geven, dat niet
hoeft in te typen.
De antwoorden op gesloten vragen worden meestal opgesteld in de vorm van een ‘schaal’, omdat er
slechts één antwoordmogelijkheid is (ja, nee, man, vrouw, mee eens, mee oneens, etc.) Een
veelgebruikte schaal is de Likertschaal. De respondent kan in dit geval een keuze maken uit een aantal
mogelijkheden, bijvoorbeeld ‘helemaal mee eens’, ‘mee eens’, ‘neutraal’, ‘mee oneens’ of ‘helemaal
mee oneens’ of ‘nooit’, ‘zelden’, ‘soms’, ‘meestal’ of ‘altijd’. Door de mogelijke antwoorden te
schalen, zijn de resultaten eenvoudig(er) te analyseren.
III.

Afsluiting

Sluit de enquête altijd af met een bedankje waarin je de respondenten bedankt voor hun tijd en
interesse! Dit doe je óók wanneer de respondent na het eerste deel al buiten de doelgroep van het
onderzoek.
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Voor de afsluiting van de enquête kun je gebruik maken van zinnen als:
Helaas valt u buiten de doelgroep van dit onderzoek. Bedankt voor uw interesse.
Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst. Ik waardeer uw tijd en interesse in dit
onderzoek.
Bedankt voor uw medewerking aan dit onderzoek. Wij stellen uw mening zeer op prijs.

Je kunt ook overwegen om naast het bedankje de respondent de mogelijkheid te geven om
opmerkingen te maken of vragen te stellen in een speciaal daarvoor gemaakt tekstvak. Soms kunnen
respondenten hun mening niet helemaal kwijt in de enquête of willen ze nog een en ander toelichten;
met een tekstvak aan het einde van de enquête biedt je hen een de mogelijkheid om dit te doen.
Tevens kun je in de afsluiting van de enquête de vraag stellen of je respondenten persoonlijk mag
benaderen voor - bijvoorbeeld- een interview. Vraag hen dan op deze plek om hun e-mailadres achter
te laten zodat je later contact met hen op kan nemen. Sommige respondenten willen ook graag weten
wat je nu uiteindelijk met de enquêteresultaten doet of wat de resultaten zijn. Je kunt daarom
overwegen om de respondenten de resultaten van de enquête te sturen mits zij hun e-mailadres
achterlaten.
Verspreiden enquête
Voor het opstellen en verspreiden van enquêtes kun je gebruik maken van internetenquêtes, zoals
ThesisTools. Omdat deze enquêtes via internet worden verspreid, is het bereik groot. Tevens hebben
deze websites vaak een eigen ‘panel’ (mensen die graag willen meewerken aan enquêtes), dat je tegen
een kleine vergoeding kunt gebruiken. Zodoende hoef je niet zelf op zoek naar een groep
respondenten.
Deze programma’s zorgen er ook voor dat de antwoorden van de respondenten automatisch worden
verzameld, verwerkt en eventueel gepresenteerd (dan hoef je dat dus niet zelf te doen). Bij het
analyseren van de dat kun je eenvoudig gebruik maken van deze datapresentaties, bijvoorbeeld door
de data direct in SPSS of in Excel te laden.
Daarnaast kun je de enquête natuurlijk ook verspreiden onder de mensen in jouw eigen netwerk
(bijvoorbeeld via social media), gericht aan een aantal personen via e-mail of de straat opgaan om de
mensen persoonlijk de vragen voor te leggen. Let er in elk geval altijd op dat de respondent voldoet
aan de kenmerken van jouw doelgroep! Anders doe je een heleboel werk voor niets...
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2. Secundaire analyse
Bij een secundaire analyse analyseer je data die al eerder vergaard zijn door andere onderzoekers
en/of gebruikt zijn in een ander onderzoek. De dataset staat aldus klaar; je hoeft geen enquête uit te
zetten of andere data te verzamelen. Dat scheelt een heleboel werk! Een mogelijk nadeel is dat de
dataset niet volledig aan de eisen voldoet.
In het hoofdstuk/de paragraaf Onderzoeksmethode neem je t.a.v. een secundaire analyse o.a. op:
-

Een toelichting waarom je gebruik maakt van een bestaande dataset en niet zelf een dataset
maakt (bijvoorbeeld aan de hand van een enquête).

-

Een korte beschrijving van de (inhoud van de) dataset (o.a. over de onderzoekers die de dataset
hebben opgesteld, de periode waarin de data zijn vergaard, hoe de data zijn vergaard, welke data
in de set zijn opgenomen, et cetera).

-

Een korte beschrijving over de totstandkoming van de dataset (onder andere over de steekproef,
de populatie, de respondenten, et cetera - zie ook 1. Enquêteonderzoek).

-

Is de dataset representatief voor het onderzoek? Zo ja, waarom? Zo nee, wat heb je gedaan om
deze wel representatief te maken?

-

Welke gevolgen heeft de dataset voor de uitkomsten van het onderzoek en wat is de relatie met de
probleemstelling?

-

Zijn er onderdelen in de dataset die je niet kon gebruiken? Zo ja, waarom niet?

-

Welke statistische testen heb je op de data losgelaten om te analyseren of de data juist en volledig
zijn? Heb je bijvoorbeeld de univariate of bivariate analyse gebruikt en zo ja, hoe? Welke analyses
of toetsen heb je nog meer gebruikt?

3. Experimenteel onderzoek
Bij een experimenteel onderzoek zet je een experiment op om een hypothese of probleemstelling te
testen. Je meet op deze manier het effect van gebeurtenis A op B (causaal verband). Het experiment
vindt veelal plaats in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte, zoals een laboratorium. In het
hoofdstuk/de paragraaf Onderzoeksmethode neem je t.a.v. een experimenteel onderzoek o.a. op:
-

Een beschrijving en/of de opzet van het experiment;

-

Het verwachte effect of het causale verband en de relatie tot de probleemstelling;

-

De locatie van het experiment (waar?), de inrichting van de ruimte en de middelen die de
proefpersonen ter beschikking staan. Waarom is voor deze locatie en inrichting gekozen?

-

De proefpersoon of –personen: wie zijn het? Wat zijn hun kenmerken? Waarom zijn zij gekozen?
Welke gevolgen heeft de keuze voor deze proefpersonen voor de uitkomsten van het onderzoek?

-

De rol(len) van de observator(en): waar zit(ten) de observator(en) en waarom? Welke middelen
heeft (hebben) de observator(en) tot zijn (hun) beschikking? Mag (mogen) de observator(en)

ingrijpen of aanwijzingen geven? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
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3.4.2 Kwalitatieve methoden
1. Literatuuronderzoek
Het literatuuronderzoek leidt tot het plan van aanpak en het theoretisch kader. Zie paragraaf 0 voor
een toelichting op dit type onderzoek.

2. Observatieonderzoek
Bij een observatieonderzoek gaat het vooral om systematische waarneming van gedrag: hoe gedragen
de proefpersonen zich als ze een bepaalde handeling moeten verrichten of als er iets tegen ze gezegd
wordt? De waarneming (of observatie) vindt veelal door de onderzoeker zelf plaats. Je kijkt vooral naar
het gedrag dat relevant is voor het onderzoek.
In het hoofdstuk/de paragraaf Onderzoeksmethode neem je t.a.v. een observatieonderzoek o.a. op:
-

Een beschrijving en/of de opzet van de observatie;

-

Het verwachte gedrag en de relatie tot de probleemstelling;

-

De locatie van de observatie (waar?), de inrichting van de ruimte en de middelen die de
proefpersonen ter beschikking staan. Waarom is voor deze locatie en inrichting gekozen?

-

De proefpersoon of –personen: wie zijn het? Wat zijn hun kenmerken? Waarom zijn deze
proefpersonen gekozen? Welke gevolgen heeft de keuze voor deze proefpersonen voor de
uitkomsten van het onderzoek?

-

De rol(len) van de observator(en): waar zit(ten) de observator(en) en waarom? Welke middelen
heeft (hebben) de observator(en) tot zijn (hun) beschikking? Mag (mogen) de observator(en)
ingrijpen of aanwijzingen geven? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

-

Welke analyse(s) heb je toegepast?

3. Open interview
Je kunt een interview gebruiken om bijvoorbeeld (extra) informatie te vergaren of om motieven voor
bepaalde handelingen of gedrag te achterhalen. In het hoofdstuk/de paragraaf Onderzoeksmethode
neem je t.a.v. een interview o.a. op:
-

Een beschrijving en/of de opzet van het interview (of de interviews). Is het interview
gestructureerd, ongestructureerd of semigestructureerd?

-

Welke vragen er gesteld zijn en of het open/gesloten vragen zijn;

-

De locatie van het interview (waar?) en hoe (tweegesprek of groepsgesprek). Waarom is voor deze
locatie en inrichting gekozen? Is het interview opgenomen?

-

De geïnterviewde(n): wie zijn het? Wat zijn hun kenmerken? Waarom zijn deze personen gekozen?
Welke gevolgen heeft de keuze voor deze personen voor de uitkomsten van het onderzoek?

-

De duur van elk interview;
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-

De analyse van het interview: heb je een transcript gemaakt of laten maken? Zo ja, met welk
programma? Heb je gebruik gemaakt van een boom, labels, coderingen of andere manieren om de
interviews te structureren? Hoe zijn deze analyses vastgelegd?

Vorm
Het interview kan plaatsvinden in een één-op-één-gesprek of in groepsvorm. De keuze voor de vorm
van het gesprek is afhankelijk van onder andere de vragen die je wilt stellen, de geïnterviewde(n) en
de tijd die je hebt. Hebben de geïnterviewden bijvoorbeeld een hiërarchische relatie met elkaar
(manager en medewerkers) dan kan het beter zijn iedereen apart te interviewen omdat de
medewerkers mogelijk niet vrijuit willen/kunnen spreken met hun manager erbij.
Vragen
Een interview bestaat, net als een enquête, veelal uit open en gesloten vragen. Voor de geïnterviewde
kan het prettig zijn dat je open en gesloten vragen afwisselt. Welke vragen je stelt, is uiteraard
afhankelijk van wat je precies wilt weten. Is de geïnterviewde bijvoorbeeld eerder ondervraagd in de
enquête, dan kun je beter vooral open vragen stellen om zodoende verdieping in de antwoorden te
krijgen.
Het is aan te raden om de vragen voorafgaand aan het interview al op te stellen. Zo krijg je een idee
van de structuur of opbouw van het interview. Bovendien kun je kijken of het interview ‘lekker’ loopt,
bijvoorbeeld door het houden van een proefinterview met een vriend of collega. Wanneer dit niet het
geval is, dan kun je de vragenlijst nog aanpassen voordat je aan het ‘echte’ interview begint.
Structuur
Je hoeft je niet strak aan de structuur van de vragenlijst te houden; je kunt hier uiteraard van
afwijken, bijvoorbeeld omdat het gesprek een andere wending neemt of omdat de geïnterviewde alle
antwoorden al heeft gegeven. Het voorgaande is echter wel afhankelijk van de ruimte die je jezelf en
de geïnterviewde geeft in het interview. Je kunt het interview in 3 vormen gieten:
-

Gestructureerd: alle vragen en de volgorde waarin je de vragen stelt, liggen voorafgaand aan het
interview vast. Er is geen mogelijkheid om ervan af te wijken. Deze vorm van interviewen lijkt op
het afnemen van een enquête. Het voordeel hiervan is dat je alle respondenten dezelfde vragen in
dezelfde volgorde stelt dus dat je ze eenvoudig kunt analyseren. Een nadeel is dat er geen enkele
ruimte is om van de vragenlijst af te wijken, wat het interview nogal star kan maken.

-

Semigestructureerd: alle vragen en de volgorde waarin ze worden gesteld, liggen voorafgaand aan
het interview vast. Je kunt echter wel de volgorde aanpassen wanneer het interview daarom
vraagt. Ook kun je vragen laten vallen of toevoegen, afhankelijk van hoe het interview gaat. Het
voordeel is dat zowel de geïnterviewde als de interviewer ruimte krijgt om eigen antwoorden te
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geven en vragen te stellen. Hierdoor kan het gevoel van een gesprek komen. Het nadeel is dat je
wellicht niet meer alle vragen stelt en dan niet alle antwoorden kunt vergelijken en analyseren.
-

Ongestructureerd: geen enkele vraag ligt vast. De vragen worden gesteld aan de hand van de
antwoorden die de geïnterviewde geeft. Een voordeel is dat er een gesprek is en dat je alle
vrijheid hebt. Een nadeel is dat je wellicht niet meer alle vragen stelt en dus niet alle antwoorden
kunt vergelijken en analyseren.

Welke structuur je kiest, is onder meer afhankelijk van het doel van het interview, de geïnterviewde(n)
en de informatie die je wilt vergaren. Wil je bijvoorbeeld alleen antwoorden als ‘ja’ of ‘nee’ of wil je
straatinterviews houden, dan is een gestructureerd interview een goede methode. Wil je echter meer
weten (verdieping) of interview je iemand die je goed kent, dan is het semigestructureerde interview
een betere optie.
Informatievergaring
Zorg er altijd voor dat je alle informatie tijdens het interview verzamelt. Iemand twee keer
interviewen omdat je ‘iets’ vergeten bent te vragen, staat nogal slordig. Neem het gesprek op zodat je
het later eenvoudig kunt terug kunt luisteren en analyseren.

Neem het gesprek op zodat je het later eenvoudig kunt terug kunt luisteren en
analyseren. Zeg wel tegen de geïnterviewde(n) dat je het gesprek opneemt!
Wanneer het lastig is respondenten te vinden, garandeer dan anonimiteit. Dat kan
vaak helpen in het verkrijgen van meer respondenten.
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3.5

Onderzoeksresultaten en analyse

Uit het onderzoek volgt een aantal gegevens (data), dat je vervolgens in dit deel van de scriptie
presenteert. Voordat je de data kunt presenteren, is het noodzakelijk de data voor te bewerken en te
analyseren.

Fase 1: Voorbewerking
Het voorbewerken van de data kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van codering (open, axiaal of
selectief), van een data-matrix of transcriptie van interviews. Ook is het in deze fase is het belangrijk
om de kwaliteit van de data te beoordelen. Er kunnen immers fouten in de waarneming of in de
dataverzameling voorkomen. Fouten in de waarneming kunnen o.a. betrouwbaarheid en fouten in
toeval zijn. In de dataverzameling kunnen fouten zitten t.a.v. de spreiding, de frequenties en de
samenhang. Door fouten te voorkomen en/of gemaakte fouten te herstellen, kan de kwaliteit van de
data worden vergroot.
Ook kan, met name in interviews of observaties, het vooroordeel van de onderzoeker meespelen. Dit
vooroordeel zou je voorafgaand aan het interview al uit de vragenlijst gehaald moeten hebben,
bijvoorbeeld door het houden van proefinterviews.
Daarnaast kun je in deze fase de onderzoeksresultaten valideren, o.a. door de resultaten voor te
leggen aan de respondenten, proefpersonen of geïnterviewde(n). Zodoende kunnen zij nagaan of wat
ze hebben gezegd of opgeschreven goed verwerkt is in de scriptie of de analyse.

Fase 2: Analyse
Wanneer de data zijn voorbewerkt en de datakwaliteit is geverifieerd, kun je de data analyseren. Het
is daarbij van belang dat je een goede analysemethode gebruikt. Deze methode is afhankelijk van het
soort onderzoek dat je hebt gedaan (kwantitatief of kwalitatief). Je kijkt eerst terug naar de vraag die
je aan het begin van het onderzoek stelde zodat je de verzamelde gegevens kunt analyseren en
antwoord kan geven op deze vraag. Wat wilde je ook alweer weten?

Online is er veel advies te vinden over de mogelijke analyses en hoe je deze het beste
uit kunt voeren.
Bij de analyse van getallen kun je programma’s als SPSS en Excel gebruiken; bij de analyse van
interviews kun je de antwoorden eenvoudigweg een kleurcode geven (‘coderen’). Zoek vooral online
naar de voor jou beste manier om de analyses uit te voeren. Ik ben zelf geen statistiekexpert dus ik kan
in deze handleiding helaas geen duidelijke uitleg geven over hoe je bepaalde statistische toetsen moet
uitvoeren. Online kun je dat echter wel vinden.
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Op http://www.hbostatistiek.nl wordt in duidelijke taal uitgelegd welke statistische
toetsen je kunt uitvoeren op je data en hoe je de resultaten kunt interpreteren
(bijvoorbeeld met SPSS).
Deze website is een AANRADER wanneer je meer wilt (of moet...) weten over
statistiek.

Presentatie resultaten (schriftelijk)
Het uitschrijven van de resultaten kan voor problemen zorgen omdat sommige studenten het lastig
vinden om de juiste woorden te vinden om de resultaten te beschrijven. In een van de door mij
geredigeerde scripties kwam de volgende zin veelvuldig voor: ‘Uit de enquête bleek dat X% van de
respondenten...’. En niet één keer maar wel 15 keer achter elkaar, zowel in het hoofdstuk met de
enquêteresultaten als in de bijlage. Deze zin is taalkundig uiteraard niet verkeerd of fout (behalve het
gebruik van de onvoltooide verleden tijd), maar de leesbaarheid en professionaliteit komen wel in het
geding als je dat 15 zinnen achter elkaar doet. Het is daarom beter om te variëren in het beschrijven
van de resultaten.
Voorbeelden voor beschrijving resultaten:
‘Uit de enquête/de interviews/de observatie/het experiment blijkt dat X...’
‘De enquêteresultaten tonen aan dat...’
‘De meerderheid van de respondenten/geïnterviewden/geïnterviewde personen vindt...’
‘De meeste respondenten/geïnterviewden/geïnterviewde personen geven aan...’
‘Slechts X % van de respondenten...’
‘De geobserveerde proefpersonen vertonen allen het gedrag...’
Etc.
Let er tevens op dat je, in het geval van een enquête, niet alle resultaten van een enquêtevraag
één voor één - als een opsomming - beschrijft.
Dus niet:
‘41% van de respondenten heeft een inkomen dat ligt tussen €30.000 en €40.000. 29% van de
respondenten heeft een inkomen tussen €20.000 en €30.000. Daarna heeft 15% een inkomen van
minder dan €20.000. Slechts 15% van de respondenten heeft een inkomen hoger dan €40.000.’
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In bovenstaande - bestaand - voorbeeld zijn álle resultaten als opsomming beschreven. Immers,
41%+29%+15%+5% = 100%. Als je dat één keer doet in de analyse, dan is dat natuurlijk prima,
maar wanneer je dat voor alle uitkomsten doet, dan worden de resultaten (en de analyse ervan)
lastig leesbaar. Bovendien is het vaak overbodig wanneer je de uitkomsten in een tabel of
grafiek plaatst. Je kunt dus beter de resultaten als volgt beschrijven:
‘De meerderheid van de respondenten (41%) heeft een inkomen dat ligt tussen €30.000 en €40.000.
29% van de respondenten heeft een inkomen tussen €20.000 en €30.000. De overige respondenten
hebben een inkomen dat hoger ligt dan €40.000 (15%) of lager dan €20.000 (15%).’
Wanneer je de resultaten in een grafiek of tabel hebt geplaatst dan volstaat veelal een zin als
deze:
‘De meerderheid van de respondenten (41%) heeft een inkomen dat ligt tussen €30.000 en €40.000.
Zie tabel X.’

Schrijf alle resultaten in de onvoltooide tegenwoordige tijd.
Gebruik worden als ‘is’, ‘heeft’, ‘blijkt’, ‘vindt’, etc. en NIET ‘was’, ‘had’, ‘bleek’,
‘vond’, etc.

Presentatie resultaten (grafisch)
Naast het uitschrijven van de resultaten, kun je uiteraard ook de resultaten grafisch weergeven (in
grafieken, tabellen etc.). Ik raad je aan om alleen grafieken en tabellen te gebruiken wanneer je
interessante, voor de scriptie relevante informatie wilt presenteren.
Voorbeeld: Cirkeldiagram geslacht
Een cirkeldiagram van het geslacht van de ondervraagden biedt geen interessante informatie
(zeker niet als je dat ook nog beschrijft en/of de halve pagina daarmee vult)!
Dus niet:
‘47% van de respondenten is man en 53% is vrouw. Zie grafiek 1.’
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Voorbeeld: Grafiek X Geslacht respondenten

Geslacht respondenten

Man
47%
Vrouw
53%

Bovenstaande grafiek - die ik vaak in (bijlagen van) hbo-scripties zie - biedt nauwelijks
interessante extra informatie; immers, het geslacht heb je al in een zin gezet en je hebt maar
twee keuzes (man of vrouw). Een dergelijke grafiek kun je dus eenvoudig achterwege laten. Je
kunt beter de grafiek weglaten en alleen schrijven:
‘47% van de respondenten is van het mannelijk geslacht en 53% is van het vrouwelijke geslacht.’

Geef niet eerst een uitvoerige beschrijving van de resultaten gevolgd door een grafiek
of tabel met dezelfde resultaten. Dat is overbodig. Je kunt beter een korte
beschrijving geven met een verwijzing naar de grafiek of tabel.
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Kruistabellen
Het kan wél interessant zijn als je het geslacht koppelt aan bijvoorbeeld inkomen, mening of leeftijd
(afhankelijk van het onderzoeksonderwerp). Dit doe je door kruistabellen te maken, dat wil zeggen
een tabel waarin je het (mogelijke) verband of de samenhang tussen twee variabelen laat zien. Je kunt
eenvoudig met programma’s als SPSS of Excel kruistabellen (laten) maken.
Hieronder staat een voorbeeld van een kruistabel waarin geslacht en leeftijd aan elkaar zijn
gekoppeld.
Voorbeeld: Tabel X Leeftijd en geslacht respondenten (n = 100)

Leeftijdscategorie

Man

Vrouw

Totaal

18-23

4

7

11

24-29

8

15

23

30-35

23

22

45

36-41

7

8

15

42-47

2

4

6

Totaal

44

56

100

Wanneer je een tabel als bovenstaande maakt, dan vertel je meer over de variabelen leeftijd en
geslacht. Je noemt immers zowel het geslacht als de leeftijdscategorieën waardoor je de analyse
bovendien meer diepgang geeft (je hebt immers twee variabelen aan elkaar gekoppeld). Deze
koppeling

is

veel

informatiever

dan

de

twee

losse

tabellen/grafieken

met

geslacht

en

leeftijdscategorie. Daarnaast kun je een interessantere tekst schrijven dan alleen ‘X% is man en X% is
vrouw.’

Let wel, gebruik alleen kruistabellen wanneer de informatie of variabelen zich
daartoe leent (lenen) en/of wanneer dat interessant is voor het onderzoek! Ga dus
niet van alle variabelen kruistabellen van maken als dat weinig toevoegt aan het
onderzoek.
Of er daadwerkelijk relatief meer mannen dan vrouwen zijn in een bepaalde leeftijdscategorie, kun je
door SPSS of Excel laten uitrekenen of toetsen (aan de hand van de chi-kwadraattoets). Is de verdeling
nu echt verschillend of is de samenhang duidelijk of lijkt dat maar zo? Met uitkomst van de chikwadraattoets kun je snel en eenvoudig aflezen of er verschil in de verdeling zit of niet. Zet dan wel
achter de analyse dat je de chi-kwadraattoets hebt gebruikt en wat de waarde daarvan is.
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Welke grafiek?
Wanneer je ervoor kiest om de resultaten in een grafiek te presenteren, moet je ook goed kijken welke
grafiek je gaat gebruiken. Bovenstaand cirkeldiagram kun je prima voor een (procentuele) verdeling
gebruiken, maar deze leent zich bijvoorbeeld niet voor een grafische weergave van een trend.
Hieronder vindt je een opsomming van onderwerpen en welke grafiek je hiertoe kunt gebruiken (deze
zijn allen in Excel te vinden):
-

-

-

Vergelijking van items of variabelen periodes/verloop/trend:
o

Veel periodes (bijvoorbeeld 40 kwartalen): lijndiagram

o

Weinig periodes (bijvoorbeeld 8 kwartalen): staaf- of kolomdiagram

o

Cyclische periodes: raamdiagram of spin-/webdiagram

Statistisch:
o

Veel categorieën: normale verdeling/lijn-histogram

o

Weinig categorieën: staaf-histogram

o

Veel dimensies: spreidingsdiagram

Verhoudingen:
o

Tussen periodes: gestapeld staafdiagram of lijndiagram

o

Tussen variabelen: taartdiagram/cirkeldiagram of trechtergrafiek

Ten slotte
Los van de informatie die je in de grafieken of tabellen presenteert, is het voor het uiterlijk van de
scriptie ook belangrijk dat je de lay-out (d.w.z. kleur, lettertype, lettergrootte, etc.) van de grafieken,
tabellen en bijschriften aanpast aan de scriptie. Gebruik je bijvoorbeeld overal de kleur blauw, gebruik
die dan ook in de tabellen of grafieken (de tekst blijft uiteraard wel gewoon zwart of donkergrijs). Zo
behoud je eenheid in de lay-out wat een rustige en professionele uitstraling geeft aan de scriptie.

Pas de lay-out van de grafieken en tabellen aan de rest van de scriptie aan (kleur,
lettertype, lettergrootte, etc.).
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4. Conclusie, discussie en advies
Als je klaar bent met het analyseren van de onderzoeksresultaten, kun je beginnen met het opstellen
van de conclusie(s), de eventuele discussie en het eventuele advies. In dit hoofdstuk ga ik in op deze
drie onderdelen.
De conclusie (4.1) bevat het antwoord op de onderzoeksvraag; alle onderzoeksresultaten en/of wat er
uit het onderzoek is gekomen, komen aan bod. Daarna kun je - alleen als dat noodzakelijk of verplicht
is - in de discussie (0) dieper ingaan op de onderzoeksresultaten en de conclusie(s) die je hebt
getrokken. In het advies (of aanbevelingen; 0) geef je vervolgens aan wat de opdrachtgever (of iemand
anders) met de conclusies kan doen en hóe ze dat zou kunnen doen. Hóe de opdrachtgever dat kan
doen,

neem

je

op

in

een

plan

(bijvoorbeeld

een

marketing(communicatie)plan

of

een

implementatieplan) (4.4).
Je kunt de conclusie, de eventuele discussie, het advies en het eventuele plan in één hoofdstuk doen.
Je kunt er echter ook voor kiezen om er 2 of meer aparte hoofdstukken van te maken. De keuze is
uiteraard aan jou! Je moet hier uiteraard wel rekening houden met de eisen van afstuderen en/of
beoordelingseisen van de opleiding.

4.1

Conclusie

De conclusie begint veelal met de onderzoeksvraag. Je kunt deze letterlijk herhalen of verwerken in
de tekst.
Voorbeeld:
‘In dit onderzoek is onderzocht welke marketingstrategie moet X volgen om 20% meer omzet te
halen in 2020.’

Je kunt daarna nog - kort - opschrijven hoe je de onderzoeksvraag hebt onderzocht. Vervolgens ga je
stap voor stap in op de duidelijkste en relevantste onderzoeksresultaten: wat betekenen deze voor de
probleemstelling? Dit kun je eenvoudigweg doen door antwoord te geven op de deelvragen. Immers, de
deelvragen zijn ondersteunend aan de probleemstelling en daardoor zijn de antwoorden óók
ondersteunend aan de beantwoording van de probleemstelling. Door de resultaten duidelijk te
beschrijven, is de conclusie voldoende onderbouwd. Beantwoord daarom één voor één de deelvragen in
de conclusie.
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Uitwerking deelvragen
Herhaal niet letterlijk de deelvraag maar schrijf in eigen woorden wat de deelvraag is en wat het
antwoord op de vraag is. Dus niet:
‘Deelvraag 1: Wat is een marketingstrategie?’
‘Antwoord: Een marketingstrategie is een strategie...’
Het is beter om het volgende te schrijven:
‘Om de probleemstelling te beantwoorden, is eerst onderzocht wat een marketingstrategie is. Een
marketingstrategie is een strategie...’

Als je alle antwoorden hebt uitgeschreven, kun je de eindconclusie formuleren, d.w.z. het antwoord op
de probleemstelling.
De conclusie bevat geen nieuwe informatie noch verwijzingen naar hoofdstukken, paragrafen en/of
auteurs. Alles wat je in de conclusie zet, moet al eerder in de scriptie zijn teruggekomen. Blijkt
tijdens het schrijven van de conclusie dat je iets vergeten bent, neem het dan ook op in de scriptie.
Voeg echter geen exacte kopie van de informatie in, maar probeer deze in herschreven vorm op te
nemen.
Het kan handig zijn om een kleine samenvatting van de belangrijkste punten op te nemen, d.w.z. de
belangrijkste

conclusies/antwoorden

per

deelvraag.

Maar

let

op,

de

conclusie

is

geen

managementsamenvatting! Zorg er daarom voor dat de conclusie echt de conclusie blijft.
Om te checken of de conclusie goed is, kun je eerst de inleiding lezen en vervolgens de conclusie.
Geeft de conclusie een goed antwoord op de probleemstelling? Zijn alle deelvragen beantwoord? Sluit
de conclusie aan op de doelstelling? Iemand die geen tijd heeft voor de hele scriptie, zou door het
lezen van de inleiding en de conclusie voldoende moeten weten. Je zou dus ook een familielid, vriend
of kennis kunnen vragen om de inleiding en conclusie na elkaar te lezen. Wanneer zij het antwoord (=
de conclusie) begrijpen, dan is de conclusie goed.
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Kader 4-1 Conclusie: tips
Neem geen nieuwe informatie of voorbeelden op in de conclusie!
Zet geen verwijzingen naar hoofdstukken, paragrafen of auteurs in de conclusie!
De conclusie is geen samenvatting.

Laat ter controle de inleiding en de conclusie door iemand lezen die de
scriptie-inhoud niet kent.
Schrijf de conclusie in de onvoltooid tegenwoordige tijd.

4.2

Discussie

Sommige scripties bevatten een discussie. In de discussie ga je dieper in op de conclusie en de
resultaten van het onderzoek (dus op de inhoud). Je kunt de discussie in de ik-vorm schrijven zodat
duidelijk is dat jouw ideeën en/of mening in dit deel worden besproken. De discussie bestaat veelal uit
drie onderdelen of paragrafen die in onderstaande volgorde worden besproken:
-

de validiteit van het onderzoek (4.2.1)

-

de beperkingen van het onderzoek (4.2.2)

-

aanbevelingen voor vervolgonderzoek (0)

4.2.1 Validiteit van het onderzoek
De validiteit van het onderzoek gaat in op de onderzoeksopzet en de resultaten. In dit deel van de
discussie geef je aan wat je verwachtingen waren van de resultaten (op basis van de
onderzoeksopzet/inleiding/doelstelling/aanleiding/probleemstelling),

in

hoeverre

de

uiteindelijk

resultaten verschillen van deze verwachtingen en waarom dat zo is. Je probeert dus verklaringen te
zoeken voor de verschillen tussen de verwachtingen en de resultaten. De verklaringen kun je o.a.
vinden in de literatuur. Uiteraard kun je ook gewoon zelf een goede verklaring bedenken! Je bent vrij
in het kiezen van de juiste verklaringen; immers, de discussie vormt geen onderdeel van het gevoerde
onderzoek.
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In dit deel van de discussie kun je ook aangeven of jouw onderzoek en de resultaten ervan nieuwe of
andere inzichten geven ten opzichte van wat al bekend is. Wat heeft jouw onderzoek nu opgeleverd
voor de theorie en/of de praktijk? Wat kan de branche/het bedrijf/de opdrachtgever/de lezer/etc.
hier nu mee?

4.2.2 Beperkingen van het onderzoek
In dit deel van de discussie ga je in op mogelijke beperkingen en/of kanttekeningen bij jouw onderzoek
en de resultaten ervan. Twee beperkingen die vaak worden genoemd zijn ‘tijdgebrek’ en ‘weinig
relevante literatuur te vinden’. Wanneer je bij het theoretisch kader (zie 3. in 0) al een aantal
beperkingen hebt genoemd, dan kun je deze hier weer herhalen.
Een andere veelvoorkomende kanttekening is de populatie van bijvoorbeeld de enquête, de interviews
of de observatie, vooral wat betreft de gevolgen van deze populatie voor de onderzoeksresultaten. Dit
is de plaats in de scriptie dat je dit soort opmerkingen kunt maken; dat zet je dus niet in het hoofdstuk
of paragraaf met de methodologie.
Stel dat de beoogde doelgroep van het onderzoek Nederlandse vrouwen in de leeftijd van 30-40 jaar is.
Deze vrouwen hebben een gezin en wonen in de Randstad. De doelgroep heeft aldus vier specifieke
kenmerken die ook in de onderzoekspopulatie terug zouden moeten komen. Als de onderzoekspopulatie
nu ook vrouwen bevat van 25-30 jaar, zonder gezin en/of buiten de Randstad wonen, welke gevolgen
heeft dit dan voor de onderzoeksresultaten? Wanneer je de vrouwen die niet aan de kenmerken
voldoen uit de steekproef haalt, wat gebeurt er dan met de resultaten? Kun je een vergelijking maken
tussen de twee (doel)groepen? Zo ja, zijn er overeenkomsten of verschillen en welke zijn dit? Kan de
opdrachtgever beter kiezen voor een andere doelgroep, bijvoorbeeld de categorie 25-30 jaar of de
doelgroep vergoten naar 25-40 jaar?
Noem alle relevante beperkingen en/of kanttekeningen en geef tevens aan wat er verbeterd kan
worden in eventueel vervolgonderzoek: wat zou een volgende onderzoeker moeten doen om de
beperkingen en/of kanttekeningen te omzeilen?

Let op: beschrijf de beperkingen op dusdanige wijze dat jouw onderzoek nog overeind
blijft. Als je op elk onderdeel van de scriptie wel een beperking weet te vinden én
opschrijft, dan haal je jouw eigen onderzoek onderuit. Bovendien moet je jezelf dan
afvragen of het onderzoek wel goed is.
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4.2.3 Suggesties voor vervolgonderzoek
In het laatste deel beschrijf je wat andere onderzoekers met jouw onderzoek en/of resultaten kunnen
doen en hoe ze jouw onderzoek kunnen gebruiken bij vervolgonderzoek. Wees hierbij zo specifiek
mogelijk. Geef bijvoorbeeld op welk deel van de onderzoeksresultaten andere onderzoekers kunnen
voortbouwen. Heb je bijvoorbeeld een product- en dienstencatalogus opgesteld, dan kan een
vervolgonderzoek de implementatie van deze catalogus zijn.

Kader 4-2 Discussie: tips
Blijf positief en objectief!
Houd het kort; 1 à 2 A4’tjes is genoeg!
Haal in de discussie niet het hele onderzoek onderuit! Je kunt natuurlijk wel een
aantal kanttekeningen plaatsen, maar blijf positief over jouw eigen onderzoek!
Iedereen maakt foutjes...!
Je kunt een klein aantal foutjes beschrijven maar er ook voor kiezen dat te laten
(zolang ze weinig tot geen gevolgen hebben voor de onderzoeksresultaten).
De scriptie moet zonder de discussie volledig zijn. Let er dus op dat alle
onderzoeksresultaten al in de scriptie staan; in dit deel komt geen nieuwe informatie
naar voren (dus geen nieuwe conclusie of nieuwe theorie); behalve wanneer er
verklaringen worden besproken.
Schrijf de discussie in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Dus niet ‘ik vond dat dit
geen duidelijk bewijs was voor de hypothese, omdat…’, maar ‘ik vind dat dit geen
duidelijk bewijs is voor de hypothese, omdat…’
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4.3

Advies/aanbevelingen

Wanneer het doel van de scriptie het schrijven van een advies is, dan moet je in hetzelfde hoofdstuk
als de conclusie het advies of de aanbevelingen opnemen. Het is belangrijk om het advies op dusdanige
wijze te formuleren dat de opdrachtgever er direct mee aan de slag kan. Hij zou in principe de
bladzijdes met de aanbevelingen uit jouw scriptie moeten scheuren zodat hij ze meteen kan bespreken
en/of implementeren.
Waarom de opdrachtgever het advies of de aanbevelingen moet opvolgen, hoeft niet uitgebreid in het
advies opgenomen te worden; dat zou al uit het onderzoek en de conclusie moeten blijken! Wanneer
die redenen niet duidelijk zijn, dan mis je dus een essentieel onderdeel in jouw scriptie.
Je kunt het advies of de aanbevelingen op verschillende manieren formuleren. Let erop dat je, net als
bij de beschrijving van de resultaten, varieert in de wijze waarop je de aanbevelingen opschrijft. Je
kunt denken aan:
-

Ten eerste wordt aanbevolen...

-

Eerst wordt geadviseerd...

-

Het eerste advies luidt...

-

De eerste aanbeveling heeft betrekking op... en is dat...

-

Etc.

Uiteraard kun je ook een opsomming geven van de aanbevelingen, d.w.z. dat je ze in bullets neerzet.
Dat is wel afhankelijk van de opdrachtgever en/of hoeveel beschrijving je nodig hebt bij de
aanbeveling. Is het een korte aanbeveling (bijvoorbeeld, het gebruik van sociale media) dan kun je
volstaan met bullets. Wil je bijvoorbeeld nog uitleggen waarom en wat de gevolgen zijn, dan kun je
beter geen bullets gebruiken.

Kader 4-3 Advies/aanbevelingen: tips
Formuleer het advies op dusdanige wijze dat de opdrachtgever er direct mee aan de
slag kan.
Maak per advies/aanbeveling een alinea of gebruik bullets bij korte, kernachtige
adviezen/aanbevelingen.
Schrijf het advies in de onvoltooid tegenwoordige tijd.
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4.4

Planvorming

Je kunt het advies verder uitwerken in bijvoorbeeld een marketing- of communicatieplan, een
marketingstrategie, een projectplan of implementatieplan. Dit type plannen zie ik veel bij marketingen/of communicatieopleidingen respectievelijk ICT-opleidingen. Je moet deze plannen alleen
gebruiken wanneer dat nodig is! Het vergt immers nogal wat werk om dergelijke plannen op te stellen.
Wanneer je een dergelijk plan maakt, is het van belang om zo concreet en realistisch mogelijk te zijn.
Het is namelijk een écht plan voor een échte organisatie. Moet je kosten berekenen voor de hosting
van een website, ga dan op zoek naar échte kosten. Neem contact op met hostingorganisaties of zoek
online naar tarieven. Moet er een planning in het plan? Maak deze dan zo realistisch mogelijk. Moet je
een propositie bedenken, neem dan ook de tijd om er een te bedenken.
Hieronder ga ik in op twee plannen die het vaakst voorkomen: het marketingplan (0) en het
implementatieplan (0). Ik ga in op de onderdelen en wat je er in kunt zetten om het plan zo concreet
en realistisch mogelijk te maken. Het is handig om versiebeheer toe te passen in het plan. Wanneer er
iets wijzigt in het plan, dan kun je dat aangeven op de voorkant van het plan. Bovendien weet dan
iedereen wat de laatste versie van het plan is.

Kader 4-4 Planvorming: tips
Formuleer het advies op dusdanige wijze dat de opdrachtgever er meteen mee aan de
slag kan.
Schrijf het plan in de onvoltooid tegenwoordige tijd.
Wees zo REALISTISCH en CONCREET mogelijk in het plan.
Gebruik versiebeheer, met name in het implementatieplan.
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4.4.1 Het marketingplan
Het marketingplan biedt de opdrachtgever inzicht in de wijze waarop het advies kan worden
uitgevoerd. Je kunt het plan zo professioneel mogelijk maken als je wilt, zolang de opdrachtgever
maar een concreet, reëel en realistisch plan heeft waar hij mee aan de slag kan.
Het marketingplan bestaat veelal uit een aantal vaste onderdelen, welke hieronder aan bod komen.
Welke onderdelen van belang zijn, is afhankelijk van het soort marketingplan (strategisch, tactisch,
marketingplanning) dat je wilt opstellen én wat de opdrachtgever wil zien in het plan.
1. Onderzoek naar consument en product/dienst
2. Doel marketingplan
3. Situatieanalyse/SWOT-analyse
4. Keuze marketingstrategie
5. Doelstellingen marketingstrategie
6. Doelgroep marketingstrategie
7. Marketinginstrumenten (marketingmix)
8. Propositie
9. Budget
10. Planning/plan van aanpak
11. Evaluatie
In Bijlage 1 Voorbeeld marketingplan is een voorbeeld van een marketingplan opgenomen. Deze bijlage
bevat ook voorbeeldteksten, schema’s en tabellen die je kunt gebruiken bij het opstellen van het plan.

1. Onderzoek naar consument en product
In dit deel van het marketingplan beschrijf je de consumenten (huidige en potentiële) en het product
of dienst dat wordt aangeboden (of zal worden aangeboden). Waarschijnlijk heb je dit onderzoek al in
jouw scriptie gedaan. Wanneer dat het geval is, dan kun je eenvoudig volstaan met een verwijzing naar
het voorliggende onderzoek.
Voorbeeld:
‘In onderliggend onderzoek zijn de consument en het product uitvoerig onderzocht. De uitkomsten
van dit onderzoek zijn opgenomen in de conclusie en vormen de basis voor dit marketingplan.’
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2. Doel
De doelstelling van het marketingplan is wat je (of de opdrachtgever) met het plan wilt bereiken.
Veelal is deze doelstelling hetzelfde als de doelstelling van het onderzoek of maakt deze onderdeel uit
van de probleemstelling. Als dat laatste het geval is, dan hoef je dat hier niet te herhalen maar verwijs
je naar de paragraaf en de doelstelling van het onderzoek. Heb je dat nog niet gedaan, dan is het
belangrijk dat je hier duidelijk omschrijft wat het doel van het marketingplan is.

3. Situatieanalyse/SWOT-analyse
In de situatieanalyse kijk je naar de huidige stand van zaken binnen en buiten de organisatie (de
interne en externe omgeving). Je kunt hiervoor bijvoorbeeld de DESTEP-analyse (extern) of het
vijfkrachtenmodel (Porter; extern) en het Business Model CANVAS (intern) gebruiken. In de SWOTanalyse kijk je aan de hand van de situatieanalyse naar de interne sterktes en zwaktes en de externe
kansen en bedreigingen voor de organisatie. Waarschijnlijk heb je dit al gedaan in het onderzoek; is dit
het geval, dan kun je eenvoudigweg verwijzen naar het voorgaande onderzoek.

4. Keuze marketingstrategie
In dit onderdeel geef je aan welke strategie het beste is. Dit doe je op basis van het voorgaande
onderzoek naar de huidige situatie en de SWOT-analyse (zie 3). Veelal wordt hiervoor de
confrontatiematrix gebruikt. Wellicht heb je de confrontatiematrix al toegepast in het onderzoek; is
dit het geval, dan kun je volstaan met een verwijzing naar het onderzoek. Heb je dat nog niet gedaan,
dan moet je hier duidelijk aangeven waarom dit de beste strategie of strategieën is (zijn). Je kunt hier
ook gebruik maken van de product-marktstrategie van Ansoff.

5. Doelstelling(en) marketingstrategie
In dit deel geef je aan hoe je de strategie vertaalt naar reële doelstelling(en). De vraag is dus wat de
geformuleerde strategie kan opleveren voor de organisatie. Bij het formuleren van een doelstelling is
het belangrijk dat deze SMART is geformuleerd, d.w.z. dat deze Specifiek, Meetbaar, Acceptabel,
Realistisch en Tijdgebonden is. De meeste doelstellingen bevatten daarom een jaartal en een
percentage of aantal.
Voorbeeld SMART-geformuleerde marketingstrategiedoelstelling:
In 2020 kent 15% van de doelgroep organisatie X en heeft 10% van hen een opdracht geplaatst op de
website.

Je geeft vervolgens uitleg over de doelstelling en hoe deze aansluit op de strategie. Je kunt
bijvoorbeeld ingaan op het jaartal (waarom 2020?) en de percentages (hoeveel personen uit de
doelgroep zijn dat?).
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6. Doelgroep marketingstrategie
Voor wie is de bovenstaande strategie en doelstelling(en) geformuleerd? Wie wil je bereiken? In dit
deel geef je een duidelijke beschrijving van de doelgroep die je met de bovenstaande strategie en
doelstelling(en) wilt bereiken. Wie zijn zij? Wat zijn hun kenmerken? In hoeverre wijkt deze doelgroep
af van de huidige doelgroep en waarom?
Voorbeeld doelgroep:
‘De beoogde doelgroep van organisatie X bestaat uit hoogopgeleide vrouwen in de leeftijd tussen 18
en 65 jaar. Uit het vooronderzoek blijkt echter dat de grootste doelgroep bestaat uit vrouwen
tussen 35 en 44 jaar. Er wordt daarom geadviseerd om de marketing in eerste instantie op deze
doelgroep te richten. De marketingdoelgroep woont voornamelijk in de Randstad, heeft een gezin
met kinderen onder de 16 jaar, maakt het meest gebruik van Facebook, Twitter en YouTube via een
smartphone en/of tablet en wordt door huis-aan-huisreclamefolders, mond-tot-mondreclame en
televisie verleid tot het doen van een aankoop.’

7. Marketinginstrumenten/-mix
Hier ga je specifiek in op de instrumenten of mix van instrumenten die de organisatie kan gebruiken om
bovengenoemde doelgroep te bereiken. Je kunt hiertoe gebruik maken van de 4/7 P’s. Wanneer je
onderscheid maakt tussen online en offline middelen en/of verschillende fases van de marketing, dan is
het belangrijk dat je dit onderscheid goed en duidelijk omschrijft.
Wanneer je bijvoorbeeld in het begin van de strategie (fase 1) naamsbekendheid wilt genereren, dan
kun je denken aan instrumenten als de website met referenties, Google Adwords, SEO, sociale media
en een digitale nieuwsbrief. Beschrijf vervolgens duidelijk wat deze instrumenten inhouden, wat de
organisatie ermee kan doen en wat ze voor de naamsbekendheid betekenen. Daarnaast is het
noodzakelijk dat je beschrijft hoe de organisatie ze kan inzetten.
Voorbeeld marketinginstrumenten:
‘Met behulp van Google Adwords kan gericht worden geadverteerd met kernachtige zoekwoorden.
SEO is van belang om snel gevonden te worden en hoog in de ranking te komen. Organisatie X moet
op Facebook en Twitter eigen accounts aanmaken. Vraag vervolgens mensen in de directe omgeving
van het bedrijf het account te delen en ‘leuk-te-vinden’ zodat het bereik wordt vergroot. Tevens is
het aan te raden de bezoekers die de pagina delen of retweeten te belonen met een korting op de
eerste bestelling.’
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8. Propositie
Een marketingcampagne zonder de juiste propositie is gedoemd te mislukken, omdat de boodschap niet
aankomt. Het is bovendien belangrijk dat deze propositie in alle uitingen wordt herhaald, zodat de
doelgroep overal dezelfde informatie tot zich krijgt. Het is tevens belangrijk dat de propositie de
specifieke, onderscheidende elementen van de organisatie en/of het product bevat.
Schrijf hier dus een échte propositie waar de opdrachtgever direct mee aan de slag kan, d.w.z. dat hij
deze direct kan implementeren. Bijvoorbeeld:
Voorbeeld propositie:
Voor 15:30 bestelt, de volgende dag persoonlijk thuisbezorgd.

9. Budget
Het budget omvat alle kosten die nodig zijn om het marketingplan uit te voeren, zowel dit jaar als de
komende jaren (meestal tot het moment dat de doelstelling moet worden behaald). Daarnaast
onderbouw je precies welke kosten er zijn en waarom.

Wees ook hier concreet en realistisch! De organisatie moet een realistisch beeld
krijgen van alle mogelijke investeringen die zij moet doen om de marketingstrategie te
implementeren.

Dus adviseer je het gebruik van flyers, ga dan (online of offline) op zoek naar aanbieders van flyers om
tot een goede kostenberekening van die flyers te komen. Bedenk ook hoeveel flyers er moeten komen,
bijvoorbeeld door het verspreidingsgebied te analyseren. Moet er extra personeel worden ingezet om
het plan uit te voeren? Ga dan langs bij HR om te vragen wat de mogelijke personeelskosten zijn (zowel
directe als indirecte personeelskosten). Bepleit je korting? Neem die dan ook mee in het budget.

Neem alle kosten exclusief btw op; de btw (voorbelasting) is immers weer aftrekbaar.
De voorbelasting moet je overigens wél inzichtelijk maken in het budget!

Hieronder staat een mogelijke opbouw om het budget inzichtelijk te maken. Geef alle onderdelen een
cijfer of letter (bijvoorbeeld 1. Sociale media; 2. Inhuur SEO-specialist, 3. etc.) zodat je er naar kunt
verwijzen in de onderbouwing.
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Voorbeeld: Budget in marketingplan
Lopend jaar
(bijv. 2015)

Omschrijving

Jaar + 1 (bijv.
2016)

Jaar + 2
(bijv. 2017)

Jaar + 3
(bijv. 2018)

Hier neem je alle kostencategorieën op die
relevant zijn (te denken valt aan de kosten
van Google Adwords, inhuur SEO-specialist,
bouwen website, flyers, hosting website,
personeelskosten, kortingen, etc.).
In de kolommen hiernaast neem je de
kosten per jaar op.
Alle kosten exclusief btw!

Hier geef je per jaar de voorbelasting op. Wanneer er meer dan
één btw-tarief is (21%, 6% of 0%) dan moet je de voorbelasting
per jaar per tarief inzichtelijk maken.
Deze neem je alleen op bij sommige aankopen uit de EU, zoals
Google Adwords. Zie het kader.
Wanneer er meer dan één btw-tarief is (21%, 6% of 0%) dan
moet je de af te dragen per jaar per tarief inzichtelijk maken.

Voorbelasting (21%) (A)

Af te dragen btw (21%; B)

Totale investering
Waarvan terug te ontvangen btw
(voorbelasting)
Waarvan terug te betalen btw (alleen bij
sommige aankopen uit de EU, zoals Google
Adwords)

De som van alle kosten inclusief het saldo btw!
Gelijk aan
Gelijk aan
Gelijk aan
Gelijk aan
bovenstaande
bovenstaande
bovenstaande bovenstaande
(A)
(A)
(A)
(A)
Gelijk aan
Gelijk aan
Gelijk aan
Gelijk aan
bovenstaande
bovenstaande
bovenstaande bovenstaande
(B)
(B)
(B)
(B)

Als je Google Adwords adviseert, dan moet je in het budget zowel voorbelasting (A) als
de af te dragen btw (B) opnemen.
Stel, je adviseert het bedrijf om per maand € 100 te besteden aan Adwords. Dan is de
voorbelasting (21% * 100 =) € 21 per maand en de te betalen btw ook (21% * 100 =) €
21 per maand (per jaar: € 252 btw).
Per saldo betaal je dus géén btw, maar je moet zowel de terug te ontvangen áls de af
te dragen btw wel opnemen in het budget! Je neemt de voorbelasting op bij
‘voorbelasting’ en de te betalen btw op bij ‘af te dragen btw’. De af te dragen btw
neem je als een ‘min’ op zodat het saldo btw van Google Adwords nul (‘0’) is.
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Onderbouwing van kosten
Nadat je alle kosten hebt opgenomen, is het ook belangrijk om alle kosten te onderbouwen: welke
kosten zijn er en hoe heb je die berekend? Geef die onderbouwing per kostencategorie in het budget
(bijvoorbeeld met bullets of met ad. 1 waarbij je verwijst naar het nummer in het budget). Heb je
bijvoorbeeld flyers, geef dan aan wat de kosten per flyer zijn (excl. btw), hoeveel er worden verspreid
en welke aanbieder je adviseert (en waarom!). Geef ook aan hoeveel de kosten exclusief en inclusief
btw zijn, inclusief het btw-percentage (veelal 21%).
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat je een kosten-batenanalyse moet maken. Hierin neem je dus
naast de kosten ook de mogelijke opbrengsten mee (bijvoorbeeld de verwachte omzetstijging). Je
begint de kosten-batenanalyse met de extra opbrengsten, gevolgd door alle extra kosten. Maak hierbij
subtotalen van zowel de verwachte extra opbrengsten als de verwachte extra kosten.

Het gaat alleen om de incrementele (extra) kosten en opbrengsten, d.w.z. de kosten of
opbrengsten bovenop de ‘gewone’ kosten en opbrengsten die het bedrijf altijd al
heeft.

10. Planning/plan van aanpak
Na de berekening van en toelichting op het budget geef je aan in welke stappen de organisatie het plan
kan implementeren. Je maakt een gedetailleerde planning van álle stappen en/of activiteiten die nodig
zijn. Dit kun je per week of per maand doen, afhankelijk hoeveel detail je in de planning wilt of
hoeveel detail nodig is. De planning laat je meestal doorlopen totdat alle activiteiten uit het
marketingplan zijn geïmplementeerd of uitgevoerd.
Maak de planning niet alleen gedetailleerd maar ook concreet en realistisch. Een account maken op
Facebook of Twitter kun je in een uurtje doen, maar een SEO-campagne opstellen vraagt toch net even
wat meer tijd. Houd ook rekening met eventuele uitloop en afhankelijkheid van de werkzaamheden!
Je kunt in de planning onderscheid maken tussen diverse fasen zoals de voorbereidingsfase, de
introductiefase en de implementatiefase. Dus welke stappen zijn er nodig voor de voorbereiding en
hoelang gaat de voorbereiding duren? Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van de website: hoeveel
weken heb je daarvoor nodig? En hoelang duurt het testen? Of hoeveel tijd heb je nodig voor het
maken van accounts op social media? Etc. Neem ook alvast de evaluatiemomenten op (zie 11.)
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Let op: zorg ervoor dat de planning aansluit op het budget. Heb je bijvoorbeeld in het
budget inhuur van een websitebouwer of een SEO-specialist voor 1 week opgenomen,
neem deze week dan ook op in de planning! Wanneer uit de planning blijkt dat er
wellicht meer tijd nodig is, dan moet je dat ook in het budget wijzigen.

11 Evaluatie
In

dit

laatste

onderdeel

van

het

marketingplan

geef

je

aan

welke

evaluatiemomenten,

evaluatiemethodes en mogelijke bijstellingen van de campagne je adviseert om te meten of de
campagne (en dus jouw plan) het gewenste effect heeft. Moeten ze bijvoorbeeld elke week, maand,
etc. meten en gedurende welke periode? Wat kunnen ze meten (aantal bezoekers website, aantal
aankopen online, aantal ingeleverde kortingsbonnen, etc.)? Wat is de minimale drempel die ze moeten
halen en hoe kunnen ze bijsturen? Etc.
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4.4.2 Het implementatieplan
Het implementatieplan biedt de opdrachtgever inzicht in de wijze waarop hij het advies kan uitvoeren
of implementeren. Deze plannen zie ik vaak in scripties die ICT als onderwerp hebben. Je kunt het plan
zo professioneel mogelijk maken als je wilt, zolang de opdrachtgever maar een concreet en realistisch
plan heeft waarmee hij direct aan de slag kan. De opdrachtgever moet bij wijze van spreken dit plan
uit jouw scriptie kunnen scheuren en deze integraal overnemen in zijn eigen planning.
Het implementatieplan kent een aantal vaste onderdelen, waarvan sommige gelijk zijn aan die van het
marketingplan (zoals planning en budget). Omdat het implementatieplan inhoudelijk anders is dan het
marketingplan, worden deze in een andere context geplaatst. Hieronder vind je een aantal onderdelen
dat veelal voorkomt:
1. Inleiding/scope en afbakening
2. Gevolgen voor organisatie
3. Gevolgen personeel (incl. training/opleiding)
4. Gevolgen ICT/facilitair
5. Risicoanalyse en maatregelen
6. Aanpak implementatie
7. Projectorganisatie
8. Planning implementatie
9. Resourceplanning
10. Budget
In onderstaande alinea’s ga ik in op de verschillende onderdelen. In Bijlage 2 Voorbeeld
implementatieplan is een voorbeeld van een implementatieplan opgenomen. Deze bijlage bevat ook
voorbeeldteksten, schema’s en tabellen die je kunt gebruiken bij het opstellen van het
implementatieplan.

1. Inleiding/scope en afbakening
In dit eerste onderdeel geef je kort aan wat het plan inhoudt en waarom je dit implementatieplan
opstelt (voor wie, waarom, wat, et.). Wanneer je dat al (uitgebreid) in de scriptie hebt beschreven of
wanneer er een projectplan bestaat, dan hoef je dat hier natuurlijk niet meer te doen. Dan verwijs je
eenvoudigweg naar die paragraaf in het onderzoek zelf of het projectplan.
Daarnaast geef je heel duidelijk aan wat wel en niet onder het implementatieplan valt: wat neem je
wel mee (scope of bereik) en wat niet (afbakening). Hierbij geef je ook aan wat de reden(en) hiervoor
is (zijn). Betreft het implementatieplan bijvoorbeeld alleen één afdeling of één ICT-programma, dan
kun je dat hier goed beschrijven. De beschrijving hoeft geen lang, uitgebreid stuk te zijn; mogelijk kun
je alleen volstaan met een aantal bullets.
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2. Gevolgen voor organisatie
In het tweede onderdeel beschrijf je de gevolgen voor de organisatie. Je kunt daarbij denken aan een
nieuw

of

aangepast

organisatieschema,

nieuwe

of

andere

activiteiten,

nieuwe

werk-

en

procesbeschrijvingen (administratieve organisatie/AO), besluitvormingsprocessen, etc.
Wees concreet en realistisch: als er bijvoorbeeld nieuwe activiteiten zijn, beschrijf deze dan zo
gedetailleerd mogelijk. Moet de verkoopafdeling bijvoorbeeld producten gaan verkopen op een andere
manier dan nu, dan beschrijf je exact wat die andere manier is en wat het verschil is met de huidige
manier van werken. Je maakt ook een nieuw organisatieschema als dat nodig is.
Heb je verschillende veranderingen al genoemd en/of uitgebreid beschreven in de scriptie, dan hoef je
die hier natuurlijk niet te herhalen. Dan kun je volstaan met een korte beschrijving en verwijzing naar
de betreffende paragraaf.

3. Gevolgen personeel (incl. training en opleiding)
Wanneer je de gevolgen voor de organisatie hebt beschreven, dan moet je ook kijken naar de gevolgen
voor het personeel. Komen er bijvoorbeeld nieuwe functies? Moeten er mensen weg of moeten er
mensen worden aangetrokken? Hebben ze nieuwe laptops nodig? Moeten ze een training volgen om met
de nieuwe apparatuur, processen, ICT, etc. om te gaan? Zo ja, welke training(en) raad je aan? En
waarom?
Je kunt de noodzakelijke training(en) en/of opleiding(en) ook als aparte paragraaf in het plan
opnemen. Dan kun je ook dieper op de training(en) en/of opleiding(en) ingaan, bijvoorbeeld op de
mensen die de training moeten volgen, de organisatie die de training aanbiedt (interne training of
externe training of zelfs online), trainingslocatie, trainingsmateriaal, etc. Als je een extern bedrijf de
training(en) en/of opleiding(en) laat verzorgen, dan kun je hier al een keuze aanbevelen. Vraag
eventueel de afdeling HR om advies; zij hebben vaak inzicht in de vele trainingen en opleidingen die
worden aangeboden.

4. Gevolgen voor ICT/facilitair
Naast de gevolgen voor de organisatie en het personeel, zijn ook de gevolgen voor de ICT en de
facilitaire zaken van belang. Krijgen de medewerkers een andere werkplek en zo ja, waar? Wanneer
moet er worden verhuisd naar die andere werkplek en wie gaat dat verzorgen? Denk hierbij ook aan
zaken als de inrichting, de infrastructuur van telefonie, glasvezel, etc.
Naast het facilitaire deel kijk je ook naar de ICT: wat zijn de gevolgen? Zijn er nieuwe servers nodig?
Wanneer kan er worden getest? Wie gaat dat testen? Zijn er nieuwe laptops nodig? Welke software
moet worden gekozen, wanneer en door wie? Hoe wordt de applicaties geïmplementeerd? Hoe is de
ondersteuning door ICT ten tijde van de implementatie? Etc.
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5. Risicoanalyse
In de risicoanalyse breng je alle mogelijke risico’s die tijdens de implementatie kunnen ontstaan, in
kaart én beschrijf je welke maatregelen je treft om deze risico’s zoveel mogelijk te verkleinen of te
elimineren. Ook geef je aan hoe groot de kans is dat het risico zich voordoet (hoog, midden, laag) en
wat de mogelijke impact van het risico is (hoog, midden, laag). Is de kans hoog dat het risico zich
voordoet én de impact is hoog, dan dien je zeer goede maatregelen te bedenken om dit risico te
beteugelen. Daarnaast geef je aan wie binnen de organisatie verantwoordelijk voor of eigenaar is van
het risico.
Je kunt de risicoanalyse het beste presenteren in een tabel zodat de opdrachtgever in één oogopslag
ziet welke potentiële risico’s er zijn en wat hij er tegen kan doen. Zie Bijlage 2 Voorbeeld
implementatieplan voor een voorbeeld.

6. Aanpak implementatie
In dit onderdeel beschrijf je hoe de implementatie wordt aangepakt: wat zijn de uitgangspunten voor
de implementatie? Is het een geleidelijke implementatie of wordt het een big bang? Adviseer je een
directe implementatie of ga je eerst schaduwdraaien om te kijken of het kan en hoe het loopt? Gaat de
implementatie tijdens of buiten werktijden, bijvoorbeeld in de zomervakantie of in het weekend? Of
toch overdag? Hoe wordt er getest, wanneer en hoe lang? Moeten de medewerkers eerst worden
getraind of krijgen ze een training na de implementatie? Etc.
Bij de beschrijving van de gehele implementatie-aanpak moet je uiteraard rekening houden met de
gevolgen die bij punten 2 t/m 4 hebt beschreven én de risicoanalyse (punt 5). Daarnaast is het
belangrijk dat je aangeeft waarom je voor bepaalde uitgangspunten deze aanpak kiest. Wanneer je dit
al in de scriptie hebt gedaan, dan hoef je dit uiteraard hier niet weer te doen. Je hoeft dan alleen een
verwijzing op te nemen.

7. Projectorganisatie
Wanneer de implementatie vraagt om tijdelijke projectgroepen, dan kun je die in dit onderdeel
opnemen. Denk bijvoorbeeld aan een projectgroep die de trainingen in kaart brengt of een
projectgroep die de verhuizing plant en uitvoert. Deze groepen neem je allemaal apart op in de
projectorganisatie. Vergeet niet de zgn. stuurgroep, die de beslissingen over alle (deel-)projecten
neemt, in de projectorganisatie op te nemen. Deze vormt de ‘top’ van de projectorganisatie.
Wanneer je de projectorganisatie in kaart hebt gebracht, dan moet je ook de taken,
verantwoordelijkheden en/of bevoegdheden van elke projectgroep benoemen. Wat gaat elke
projectgroep doen en waarom? Wat mogen ze wel en wat niet? Daarnaast kun je al aanbevelingen doen
voor de samenstelling van elke projectgroep. In een projectgroep die de trainingen in kaart brengt, is
het bijvoorbeeld aan te raden om ook iemand van HR aan te laten schuiven. In een projectgroep die de
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verhuizingen plant en uitvoert, zal je waarschijnlijk ook HR en Facilitaire Diensten in de projectgroep
moeten opnemen. De projectorganisatie toon je vervolgens in een organisatieschema, eventueel
inclusief alle taken, verantwoordelijkheden en personen/vertegenwoordigers van afdelingen.
De projectorganisatie kun je eventueel naast het hiërarchische schema van de organisatie opnemen.
Daarbij kun je ook lijnen opnemen tussen de projectorganisatie en het hiërarchische schema zodat je
kunt laten zien welke afdelingen betrokken zijn bij de organisatie. Dat hoeft uiteraard niet!

8. Planning implementatie
De volgende stap is het opzetten van de planning. In deze planning neem je alle mogelijke activiteiten
mee. Ook bepaal je de belangrijkste mijlpalen en eventuele go/no-go beslissingsmomenten die
belangrijk zijn voor de implementatie. Daarnaast is het relevant dat je de activiteiten voor de
overdracht ook opneemt in de planning (deze worden nog wel eens vergeten...).
De planning kan heel globaal of gedetailleerd zijn. Wil je een heel gedetailleerde planning opnemen,
dan kun je die beter in de bijlage opnemen. De wat globalere planning (mijlpalen, belangrijkste
activiteiten en de go/no-go momenten) neem je dan op in het implementatieplan.

9. Resourceplanning
Naast de planning van activiteiten neem je ook een planning van alle resources op, d.w.z. mensen en
middelen. Wanneer heb je welke persoon nodig? Hoeveel uren is hij of zij inzetbaar of nodig voor de
duur van het gehele project? En waarom is deze persoon nodig? Welke specifieke kennis of competentie
heeft hij/zij in huis dat hem/haar zo waardevol maakt voor het project? Denk bijvoorbeeld aan de
projectmanager, de stuurgroepleden, de leden van de projectgroep maar de ook aan een secretaresse
of office manager die alle stukken moet versturen of alle overlegruimtes regelt voor de
projectgroep(en).
Wanneer heb je welke middelen nodig? Denk aan overlegruimtes, beamers, testbenodigheden (ruimtes,
personen, computers, etc.), speciale werkplek, projectruimtes, etc. Ook de financiën kunnen al een rol
spelen; wanneer er bijvoorbeeld externe adviseurs zijn, dan dient er op specifieke momenten in de tijd
geld te worden vrijgemaakt om deze personen te betalen.
Een mogelijke resourceplanning is weergegeven in Bijlage 2 Voorbeeld implementatieplan.

10. Budget
In het budget neem je alle kosten op die nodig zijn om de implementatie uit te voeren. Het gaat dus
alleen om de extra of incrementele kosten én alleen om de kosten voor de implementatie (de kosten
die betrekking hebben op de fase voorafgaand aan de implementatie neem je dus niet mee!).
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Wees ook hier concreet en realistisch! De organisatie moet een realistisch beeld
krijgen van alle mogelijke investeringen die zij moet doen om het plan te
implementeren.
Neem alle kosten exclusief btw op; de btw (voorbelasting) is immers weer aftrekbaar.
De voorbelasting moet je overigens wél inzichtelijk maken in het budget!

Ad. 11 Communicatie
Tenslotte neem je in het implementatieplan een stuk op over de communicatie tijdens de
implementatie. Wie verzorgt welke communicatie? Hoe wordt er gecommuniceerd (e-mail, overleggen,
etc.)? Wanneer wordt er gecommuniceerd? Wie is de doelgroep? Etc. Wanneer je een projectplan hebt,
dan kun je de communicatiematrix uit dat plan in het implementatieplan updaten op basis van de
risico’s, het budget en alle eerder in het plan genoemde gevolgen, veronderstellingen en voorwaarden.
In Bijlage 2 Voorbeeld implementatieplan is een voorbeeld van een communicatiematrix opgenomen.
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5. Overige onderdelen: Bijlagen, Reflectie en Nawoord
In dit hoofdstuk staat een aantal overige onderdelen die je kunt toevoegen aan de scriptie. Het gaat
om de Bijlagen (5.1), de Reflectie (5.2) en het Nawoord (5.3). Deze onderdelen zijn veelal niet
verplicht.

5.1

Bijlagen

In de bijlagen neem je zaken op die niet passen in de scriptie. Voorbeelden zijn een uitgebreid
organogram, afkortingen, definities, de enquête/vragenlijst en de uitgebreide onderzoeksresultaten
(figuren, grafieken en tabellen). Zorg er echter wel voor dat alle relevante informatie in de scriptie is
opgenomen! Ook is het belangrijk dat er in de tekst (het middenstuk) al een verwijzing naar de
bijlage(n) is opgenomen, zodat duidelijk is dat de bijlage een onderdeel van de scriptie vormt.
Laat je niet verleiden door opmerkingen van jouw begeleider dat bepaalde passages of informatie
‘maar naar de bijlage moet’. Als jij iets relevant vindt voor de scriptie, dan kun je dat er gewoon in
laten staan.

Kader 5-1 Bijlagen: tips
Zorg ervoor dat alle relevante informatie in de scriptie staat en niet in de bijlagen.
Neem verwijzingen in de scriptie op naar de bijlagen.
Nummer de bijlagen en geef ze een titel (Bijlage 1 Interviews, Bijlage 2 …, Bijlage 3…)
Zet geen dubbele punt (:) tussen de naam van de bijlage en het nummer.
Laat de paginanummering gewoon doorlopen.
Neem de bijlagen ook op in de Inhoudsopgave.
Let er op dat de lay-out in de bijlagen hetzelfde is al in de hoofdtekst.

5.2

Reflectie

In de reflectie ga je in op het afstudeerproces en jouw ontwikkeling: hoe is het proces verlopen? Hoe
denk ik over het proces? Wat ging er goed en wat minder goed en waarom? Wat kan ik verbeteren? Wat
had ik anders kunnen doen? Heb je feedback ontvangen en hoe ziet die eruit? Wat raad ik studenten na
mij aan wat betreft het afstudeerproces?
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Bij sommige hogescholen wordt de reflectie veel losgekoppeld van de scriptie; de reflectie lever je dan
separaat in (als reflectieverslag). Vaak heeft jouw opleiding een handleiding voor het schrijven van en
de inhoud van het reflectieverslag. In een reflectie neem je veelal onder andere op:
-

Leerdoelen, competenties

-

Competentieontwikkelingsplan

-

Leerinhouden, leerprocessen

-

Ontwikkelingsprocessen

-

Samenwerkingsprocessen

-

Toekomstbeeld/-visie

In een reflectie beantwoord je de volgende vragen:
-

Hoe dacht je aan het begin van de stage/de afstudeerperiode/etc. over jouw bekwaamheden en
competenties?

-

Is er gedurende deze periode iets gebeurd waardoor jouw denken, handelen of attitude
veranderde? Wat was dat keerpunt? Wanneer gebeurde dat? Je moet hier niet alleen dat keerpunt
beschrijven, maar je moet ook kunnen motiveren waarom dat beter is.

-

Hoe denk je nu over jouw bekwaamheden en competenties?

Er is een aantal modellen om te kunnen reflecteren op situaties of processen. Het meest voorkomende
model is het model van Gibbs, dat uit 6 stappen bestaat:
Stap 1: Beschrijving
Wat is er gebeurd? In deze stap beschrijf je de feiten van de gebeurtenissen. Je gaat dus nog niet in op
gevoel, emoties, etc. Dat doe je pas in de tweede stap.
Stap 2: Gevoelens
Wat dacht je op het moment dat het gebeurde? Hoe voelde je je daarbij of daarover?
Stap 3: Evaluatie
Wat ging er goed of niet goed bij deze gebeurtenis? Beschrijf hier zowel wat goed of niet goed ging bij
de feiten als bij de emoties.
Stap 4: Analyse
Wanneer je nu kijkt naar wat er goed of niet goed ging, wat kan je hiervan leren?
Stap 5: Conclusie
Wanneer je kijkt naar de evaluatie en analyse, wat had je anders kunnen doen?
Stap 6: Actieplan
Wanneer je kijkt naar de vorige drie stappen, wat kun je de volgende keer anders doen? Hoe zou je de
volgende keer reageren in een dergelijke situatie? Wat neem je jezelf voor?
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Let op, wacht niet met het schrijven van het reflectieverslag totdat jouw scriptie klaar is. Begin al
tijdens het onderzoek of stage met het opstellen ervan, door bijvoorbeeld al de leerdoelen,
competenties, ontwikkelingsplan, etc. op te schrijven.
Het is handig om tijdens jouw stage of afstudeerproces een dagboek of logboek bij te houden, zodat
je nog weet wat er gebeurde in – vooral – de eerste periode van het onderzoek. Heb je geen dergelijk
dagboek of logboek bijgehouden, dan wordt het heel lastig om nog een goede, gedetailleerde reflectie
te schrijven.

Kader 5-2 Reflectie: tips
Houd een dagboek of logboek bij.
Begin niet pas met de reflectie als je klaar bent met de scriptie.
Schrijf de reflectie in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Dus niet ‘ik vond dat het
proces goed verliep omdat…’ maar ‘ik vind dat het proces goed verliep omdat…’
Schrijf het reflectieverslag in de ik-vorm. Het is immers jouw reflectie!
Vraag jouw begeleider, opdrachtgever, collega’s, etc. om feedback!
Maak eventueel ook een 360-gradenfeedback van jezelf aan het begin en aan het
einde van het proces: in hoeverre ben je veranderd? Dat is een goede, meetbare
reflectie.
Heb je de scriptie samen met een ander geschreven? Reflecteer dan ook op de
samenwerking en bijvoorbeeld de taakverdeling: hoe verliep het en waarom deze
samenwerking, taakverdeling, etc.?
De scriptie moet zonder de reflectie volledig zijn.

5.3

Nawoord

Het nawoord is veelal (ook) een reflectie op het onderzoek en geeft je de mogelijkheid om mensen te
bedanken of om uit te leggen waarom je voor dit onderwerp hebt gekozen. Als je dit al in het
voorwoord hebt geschreven, dan hoef je dat uiteraard niet nog eens in het nawoord te zetten.
Ook kun je in het nawoord aangeven wat je geleerd hebt van het onderzoek en/of wat je anders aan
zou pakken (als je dat nog niet in de reflectie hebt gedaan).
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Kader 5-3 Nawoord: tips
Schrijf het nawoord in de ik-vorm.
Heb je al een reflectie opgenomen in de scriptie, dan is een nawoord veelal niet
nodig.
De meeste scripties bevatten geen nawoord. Vraag aan jouw begeleider of een
nawoord noodzakelijk is en/of een vereiste is.
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6. Literatuurlijst en bronvermelding
6.1

Inleiding

Een belangrijk onderdeel van de scriptie is de literatuurlijst. Deze bestaat uit alle bronnen die je hebt
gebruikt om de scriptie te schrijven. Te denken valt aan boeken, artikelen, onderzoeken, wetteksten,
websites, et cetera. Als het goed is, heb je gedurende het onderzoek al diverse bronnen opgeschreven
en opgenomen in een lijst.
Wanneer je bezig bent met het zoeken naar bronnen en je hebt een bron gevonden die je kunt
gebruiken in de scriptie, neem deze dan direct op in een lijst. Neem ook - wanneer je de bron verwerkt
- meteen de verwijzing op zodat je later nog weet uit welke bron je die informatie hebt gehaald. Je
kunt dat meteen in de tekst en/of in een literatuurlijst doen en volgens de vereiste methode (APA,
Harvard, etc.) maar je kunt ook de belangrijkste items van de bron opschrijven en later verwerken.
Ik vind het zelf altijd handig om een apart document voor de literatuurlijst te maken zodat ik snel de
bronnen kan noteren en ernaar kan verwijzen. Maar dat hoeft voor jou natuurlijk niet zo te zijn.
Sommigen zetten alle bronnen eerst in voetnoten om daarna een literatuurlijst te maken. Anderen
maken in Word en in Pages een automatische bibliografie waarmee de verwijzingen in de tekst
eenvoudig kunnen worden opgenomen. Je moet zelf kijken wat het prettigst voor jou is.

Besteed aan het einde van het onderzoek voldoende tijd aan de literatuurlijst zodat
deze volledig is én volgens de richtlijnen en/of eisen is.
Kijk ook goed naar de verwijzingen: kloppen ze allemaal? Check bijvoorbeeld overal de
jaartallen en de auteur(s). Je bent echt niet de eerste die een verkeerd jaartal noemt
in een verwijzing! En heb je alle auteurs waar je naar verwijst ook opgenomen in de
literatuurlijst?

6.2

Richtlijnen literatuurlijst

De meeste literatuurlijsten en verwijzingen in de tekst moeten worden opgesteld volgens een bepaalde
richtlijn. Door deze richtlijn in de gehele lijst te gebruiken, wordt de literatuurlijst één geheel.
Hieronder ga ik kort in op de drie meest voorkomende richtlijnen: APA (6.2.1), Harvard/Boston (6.2.2)
en Chicago (0).
Ik kan alle richtlijnen wel beschrijven, toelichten en uitschrijven maar daar leent deze handleiding zich
minder goed voor. Online is er een goede, overzichtelijke website van Monash University waarin alle
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mogelijke

richtlijnen

uitgebreid

zijn

beschreven.

Ook

staat

op

deze

website

voor

elke

verwijzingsmethode een Quick Reference Card waarmee je snel alle in een oogopslag informatie kunt
vinden. Daarnaast zijn er online diverse generatoren te vinden waarmee je alle bronnen op de juiste
manier in de literatuurlijst krijgt.

6.2.1 APA
De APA-richtlijn is in scriptie de meest gebruikte richtlijn. De APA-richtlijn van de American
Psychological Association (APA) wordt op vele websites van hogescholen en universiteiten beschreven
én in een excellente handleiding van de Universiteit Tilburg.

Verwijzing in de tekst
Wanneer je de APA-richtlijn gebruikt, dan verwijs je in de tekst door de auteur(s) en het jaartal van
publicatie te noemen. Je kunt op drie manieren in de tekst verwijzen:
Een auteur
Volgens Aarsman (2015) worden de meeste literatuurlijsten volgens de APA-richtlijnen
opgesteld.
Aarsman (2015) stelt dat de meeste literatuurlijsten volgens de APA-richtlijnen worden
opgesteld.
De meeste literatuurlijsten worden volgens de APA-richtlijnen opgesteld (Aarsman, 2015).
Twee auteurs
De Balanced Scorecard van Kaplan en Norton (2011) is een managementinstrument om
lange termijndoelstellingen te vertalen in concreet meetbare doelen.
De Balanced Scorecard is een managementinstrument om lange termijndoelstellingen te
vertalen in concreet meetbare doelen (Kaplan & Norton, 2011).
Met behulp van het 'Organizational Culture Assessment Instrument' (verder: OCAI) van
Quinn en Cameron (1999) wordt de organisatiecultuur in kaart gebracht.
Met behulp van het 'Organizational Culture Assessment Instrument' (verder: OCAI) (Quinn
& Cameron, 1999) wordt de organisatiecultuur in kaart gebracht.
Drie of meer auteurs:
Het SERVQUAL-model van Zeithaml, Parasuraman en Berry (1990) is een model om de
verschillen tussen de verwachte en waargenomen diensten in kaart te brengen.
Het SERVQUAL-model is een model om de verschillen tussen de verwachte en
waargenomen diensten in kaart te brengen (Zeithaml, Parasuraman & Berry, 1990).
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De service profit chain (Sasser, Schlesinger & Heskett, 1997) stelt dat er een causaal
verband bestaat tussen de loyaliteit van klanten en de financiële prestaties van
dienstverlenende organisaties.
De service profit chain van Sasser, Schlesinger en Heskett (1997) stelt dat er een causaal
verband bestaat tussen de loyaliteit van klanten en de financiële prestaties van
dienstverlenende organisaties.
Wanneer je later in de tekst weer verwijst naar dezelfde auteurs dan kun je - alleen in het geval van
drie of meer auteurs én wanneer je de volledige verwijzing al een keer hebt genoemd- ook volstaan
met:
Het SERVQUAL-model van Zethaml et al. (1990) is een model om de verschillen tussen de
verwachte en waargenomen diensten in kaart te brengen.
Het SERVQUAL-model is een model om de verschillen tussen de verwachte en
waargenomen diensten in kaart te brengen (Zeithaml et al., 1990).
De service profit chain (Sasser et al., 1997) stelt dat er een causaal verband bestaat
tussen de loyaliteit van klanten en de financiële prestaties van dienstverlenende
organisaties.
De service profit chain van Sasser et al. (1997) stelt dat er een causaal verband bestaat
tussen de loyaliteit van klanten en de financiële prestaties van dienstverlenende
organisaties.

Literatuurlijst
In de literatuurlijst noteer je vervolgens de volgende informatie:
Aarsman, O.S. (2015). Handleiding scripties. Amsterdam: Tekst- en vertaalbureau BHK200
Kaplan, R.S., & Norton, D.P. (2011). Op kop met de Balanced Scorecard: Strategie
vertaald naar actie. Amsterdam: Business Contact
Zeithaml V.A., Parasuraman, A., & Berry, L.L. (1990). Delivering Quality Service;
Balancing Customer Perceptions and Expectations. New York: The Free Press.
Sasser, W.E., Schlesinger, L.A., & Heskett, J.L. (1997). Service Profit Chain. New York:
Simon & Schuster
Zorg er bij de literatuurlijst voor dat de gebruikte bronnen op alfabetische volgorde staan (via de
achternaam van de eerste auteur). Ik zie genoeg APA-literatuurlijsten met alle achternamen door
elkaar (dus eerst een auteur met een K, vervolgens een met een S en daarna een auteur met een B).
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Ten eerste is dat niet volgens de richtlijnen, ten tweede staat het heel erg rommelig en ten derde kan
jouw begeleider de scriptie hierop afkeuren (ja, dat gebeurt echt!).
Verdere informatie over de APA-richtlijn en de toepassing ervan bij bijvoorbeeld websites, artikelen,
rapporten, etc., kun je vinden in de handleiding van de Universiteit Tilburg, de website van de
Monash University, de website van de APA of op andere websites (type in Google ‘apa richtlijn’). Ook
kun je via diverse APA-generatoren alle bronnen in APA laten zetten (type in Google ‘apa generator’).

6.2.2 Harvard/Boston
De Harvard- of Boston-richtlijnen verschillen weinig van de APA-richtlijnen. Toch is er een aantal
verschillen, met name wat betreft de weergave van de bronnen in de literatuurlijst.

Verwijzing in de tekst
Wanneer je verwijst volgens de Harvard-richtlijn, dan verwijs je in de tekst door de auteur(s) en het
jaartal van publicatie te noemen. Ook bij de verwijzingen in de tekst zijn er drie mogelijkheden.
Eén auteur
Volgens Aarsman (2015) worden de meeste literatuurlijsten volgens de APA-richtlijnen
opgesteld.
Aarsman (2015) stelt dat de meeste literatuurlijsten volgens de APA-richtlijnen worden
opgesteld.
De meeste literatuurlijsten worden volgens de APA-richtlijnen opgesteld (Aarsman, 2015).
Twee auteurs:
De Balanced Scorecard van Kaplan en Norton (2011) is een managementinstrument om
lange termijndoelstellingen te vertalen in concreet meetbare doelen.
De Balanced Scorecard is een managementinstrument om lange termijndoelstellingen te
vertalen in concreet meetbare doelen (Kaplan & Norton, 2011).
Met behulp van het 'Organizational Culture Assessment Instrument' (verder: OCAI) van
Quinn en Cameron (1999) wordt de organisatiecultuur in kaart gebracht.
Met behulp van het 'Organizational Culture Assessment Instrument' (verder: OCAI) (Quinn
& Cameron, 1999) wordt de organisatiecultuur in kaart gebracht.
Drie auteurs:
Het SERVQUAL-model van Zeithaml, Parasuraman en Berry (1990) is een model om de
verschillen tussen de verwachte en waargenomen diensten in kaart te brengen.
Het SERVQUAL-model is een model om de verschillen tussen de verwachte en
waargenomen diensten in kaart te brengen (Zeithaml, Parasuraman & Berry, 1990).
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De service profit chain (Sasser, Schlesinger & Heskett, 1997) stelt dat er een causaal
verband bestaat tussen de loyaliteit van klanten en de financiële prestaties van
dienstverlenende organisaties.
De service profit chain van Sasser, Schlesinger en Heskett (1997) stelt dat er een causaal
verband bestaat tussen de loyaliteit van klanten en de financiële prestaties van
dienstverlenende organisaties.
Vier of meer auteurs:
Volgens Heskett et al. (2008) kan de service profit chain worden gebruikt voor...
De service profit chain kan ook worden gebruikt voor... (Heskett et al., 2008).
Bij vier of meer auteurs kun je in de Harvard-richtlijn volstaan met de eerste auteur gevolgd door ‘et
al.’. Dit mag zowel in de tekst als in de literatuurlijst. Je hoeft dus - in tegenstelling tot APA - niet de
eerste verwijzing voluit te schrijven, maar je kunt direct ‘et al.’ gebruiken.

Literatuurlijst
In de literatuurlijst noteer je vervolgens de volgende informatie:
AARSMAN, O.S. (2015) Handleiding scripties. Amsterdam: Tekst- en vertaalbureau BHK200
KAPLAN, R.S. en NORTON, D.P. (2011). Op kop met de Balanced Scorecard: Strategie
vertaald naar actie. Amsterdam: Business Contact
ZEITHAML V.A., PARASURAMAN, A. en BERRY, L.L. (1990). Delivering Quality Service;
Balancing Customer Perceptions and Expectations. New York: The Free Press.
SASSER, W.E., SCHLESINGER, L.A. en HESKETT, J.L. (1997). Service Profit Chain. New
York: Simon & Schuster
HESKETT, J.L., et al. (2008). Putting the Service Profit Chain to Work. Harvard Business
Review, July/August 2008
In tegenstelling tot de APA-richtlijnen, schrijf je in de Harvard-richtlijn de achternaam van de auteur
in HOOFDLETTERS én komt er géén komma na de initialen. De titel van het boek is cursief of
onderstreept.
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6.2.3 Chicago
De Chicago-richtlijnen zijn anders dan APA of Harvard/Boston. Er wordt namelijk niet direct in de tekst
verwezen naar bronnen maar er wordt verwezen door het gebruik van voetnoten.

Verwijzing in de tekst
In de tekst maak je een voetnoot voor elke bron die je gebruikt. Dit doe je veelal aan het einde van de
zin of na een citaat. In de voetnoot zet je vervolgens de hele referentie:
1

Olga Aarsman, Handleiding scripties, (Amsterdam: Tekst- en vertaalbureau BHK200,

2015)
Wanneer je dezelfde bron nogmaals gebruikt in de tekst, maak je gebruik van een verkorte voetnoot
waarin je alleen verwijst naar de auteur en het boek:
2

Aarsman, Handleiding scripties

Literatuurlijst
In de literatuurlijst verwerk je de bron als volgt:
Aarsman, Olga. Handleiding scripties. Amsterdam: Tekst- en vertaalbureau BHK200, 2015
De bron in de literatuurlijst is dus anders dan in voetnoot. In de voetnoot zet je de plaats, uitgever en
het jaartal tussen haakjes (...); in de literatuurlijst neem je deze zonder haakjes op.

Kader 6-1 Bibliografie: tips
Neem alle artikelen, boeken, onderzoeken, websites (en andere gebruikte bronnen) direct op in
de literatuurlijst.
Zorg ervoor dat de verwijzingen naar artikelen, boeken onderzoeken, websites, et cetera in de
tekst volgens de richtlijnen zijn.
APA: Zet de gebruikte literatuur op alfabetische volgorde (via de achternaam van de auteur).
APA: Zet bij de websites niet alleen de link maar ook de datum waarop je de website voor het
laatst hebt geraadpleegd.
Verwijder de hyperlinks naar websites in de literatuurlijst en in het geval van de Chicago-stijl
ook in de voetnoot.
Check tevens de lay-out van de literatuurlijst: is deze bij elke bron hetzelfde?
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7. Lay-out
7.1

Inleiding

In de eerste zes hoofdstukken is de inhoud en de volgorde van de scriptie besproken. In dit hoofdstuk
ga ik in op het uiterlijk van de scriptie: de lay-out. Uiteraard is de inhoud belangrijker dan het
uiterlijk, maar een prettige lay-out bevordert de leesbaarheid van de scriptie én geeft een
professionele uitstraling. De lay-out verdient dus zeker aandacht!

Voor de lay-out zijn er twee ‘geboden’: wees CONSISTENT en CONSEQUENT.

Met ‘consistent’ en ‘consequent’ bedoel ik bijvoorbeeld dat de regelafstand in de tekst hetzelfde is,
dat het lettertype in de tekst hetzelfde is of dat het gebruik van koppen door de hele scriptie hetzelfde
is. Wanneer je tekstvakken of toelichtingen gebruikt, dan kun je natuurlijk wel afwijken, maar zorg
ervoor dat de lay-out van de hoofdtekst hetzelfde is. Het kan erg afleiden wanneer de eerste alinea in
lettergrootte 10 is geschreven, de tweede alinea in lettergrootte 11 en de laatste alinea in

lettergrootte 12. Ook komt het nog wel eens voor dat de regelafstand overal anders is (dan is de
ene pagina op regelafstand 1 en de andere weer op regelafstand 1,5) of de witregel is na een alinea 6
pt. en de volgende alinea de witregel op 10 pt.
Op zich maakt dit allemaal niet veel uit voor de inhoud van de scriptie, maar een scriptie waarin de
lay-out netjes en verzorgd is, leest veel prettiger. Bovendien maakt het een professionele(re) indruk!
Het laat zien dat je aandacht hebt besteed aan de scriptie en dat je de moeite hebt genomen om er
een mooi rapport van te maken. In dit hoofdstuk ga ik in op diverse onderdelen van de lay-out.

7.2

Lettertype, lettergrootte en regelafstand

Het lettertype is belangrijk voor de leesbaarheid en de uitstraling van de scriptie. Een lettertype als

Edwardian Script is mooi, maar deze kun je beter gebruiken voor uitnodigingen of diploma’s.
Veelal hebben opleidingen een aantal lettertypen verplicht gesteld voor scripties, zoals Times New
Roman, Arial, Calibri, Georgia en Courier. Wanneer jouw opleiding een lettertype verplicht heeft
gesteld, gebruik deze dan ook (hoe lelijk je die misschien ook vindt). Je loopt namelijk het risico dat
jouw scriptie wordt afgekeurd, alleen al op het lettertype! Let erop dat je in de gehele scriptie
hetzelfde lettertype gebruikt. Je kunt daar wel van afwijken wanneer je kopjes gebruikt (zie 7.3).
De lettergrootte die je gebruikt, is mede afhankelijk van het lettertype én de regelafstand. Ook
spelen de eisen van de opleiding hier een rol. Vaak zie ik als eis van de opleiding een lettertype,
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lettergrootte en regelafstand van Arial 10 pt. met regelafstand 1 of Times New Roman 11 pt. met
regelafstand 1,15.
Hoe groter de regelafstand is, hoe beter de tekst leesbaar is. Zorg er echter wel voor dat de
regelafstand overal, in de gehele scriptie, hetzelfde is, zowel in de hoofdtekst als in de bijlagen. In
tabellen en de literatuurlijst kun je vaak wel een andere regelafstand gebruiken, passend bij de tabel
of bij de verwijzingsrichtlijn.
De regelafstand verbetert niet alleen de leesbaarheid van de tekst; je kunt de regelafstand ook
gebruiken om onder het aantal maximum pagina’s van de scriptie te blijven. Gebruik je bijvoorbeeld
regelafstand 1,5 en moet je je houden aan een maximum aantal pagina’s hoofdtekst, dan kun je de
regelafstand naar bijvoorbeeld 1,4 terugbrengen om het aantal pagina’s te verlagen.
In onderstaande tabel vind je enkele voorbeelden van de combinatie lettergrootte - lettertype regelafstand. Na elke regelafstand in de tabel is er een afstand van 0 pt. Uiteraard is de keuze voor het
lettertype, de lettergrootte en de regelafstand afhankelijk van de eisen van de opleiding!
Tabel 1 Voorbeelden lettertype, lettergrootte en regelafstand
Lettergrootte: 9 pt
Arial, regelafstand 1
Arial, regelafstand 1,15
Arial, regelafstand 1,5

Lettergrootte: 10 pt
Arial, regelafstand 1
Arial, regelafstand 1,15
Arial, regelafstand 1,5

Lettergrootte: 11 pt.
Arial, regelafstand 1
Arial, regelafstand 1,15
Arial, regelafstand 1,5

Times New Roman, regelafstand 1
Times New Roman, reg. afst. 1,15
Times New Roman, reg. afst. 1,5

Times New Roman, reg. afst. 1
Times New Roman, reg. afst. 1,15
Times New Roman, reg. afst. 1,5

Times New Roman, reg. afst. 1
Times New Roman, reg. afst. 1,15
Times New Roman, reg. afst. 1,5

Calibri, regelafstand 1
Calibri, regelafstand 1,15
Calibri, regelafstand 1,5

Calibri, regelafstand 1
Calibri, regelafstand 1,15
Calibri, regelafstand 1,5

Calibri, regelafstand 1
Calibri, regelafstand 1,15
Calibri, regelafstand 1,5

Georgia, regelafstand 1
Georgia, regelafstand 1,15
Georgia, regelafstand 1,5

Georgia 10 pt. regelafstand 1
Georgia 10 pt. regelafstand 1,15
Georgia 10 pt. regelafstand 1,5

Georgia 11 pt. regelafstand 1
Georgia 11 pt. regelafstand 1,15
Georgia 11 pt. regelafstand 1,5

Courier, regelafstand 1
Courier, regelafstand 1,15
Courier, regelafstand 1,5

Courier, regelafstand 1
Courier, regelafstand
1,15
Courier, regelafstand

Courier, regelafstand 1
Courier, regelafstand
1,15
Courier, regelafstand

1,5
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Een combinatie van lettertype, lettergrootte en regelafstand in een scriptie is bijvoorbeeld:

- Kop 1 (Hoofdstukken)

Arial 14 pt., regelafstand 1,5, vetgedrukt

-

Kop 2 (Paragrafen)

Arial 12 pt., regelafstand 1,5, vetgedrukt

-

Kop 3 (Subparagrafen)

Arial 11 pt., regelafstand 1,5, vetgedrukt

-

Kop 4 (Tussenkopjes)

Arial 10 pt., regelafstand 1,5, vetgedrukt en cursief

-

Tekst

Arial 10 pt., regelafstand 1,5

-

Voetnoten

Arial 8 of 9 pt., regelafstand 1

-

Tabellen/grafieken

Arial 10 pt., regelafstand 1

Kader 7-1 Lettertype, lettergrootte, regelafstand: tips
Gebruik in de gehele scriptie hetzelfde lettertype.
Pas de lettergrootte en regelafstand aan het lettertype en de eisen van de opleiding
aan.
Let erop dat de regelafstand overal in de tekst hetzelfde is.
Gebruik verschillende lettergrootten voor de hoofdtekst, koppen, voetnoten en
tabellen/grafieken.

7.3

Koppen

Je kunt koppen gebruiken voor de hoofdstuktitels, paragraaftitels, bijschriften bij tabellen/grafieken,
etc. Door het gebruik van koppen geef je de scriptie een duidelijke en logische indeling.
De koppen maak je eenvoudig door de titel te selecteren en vervolgens op ‘Kop 1’, ‘Kop 2’, etc. te
klikken (in Word op Pages). Je kunt de volgende ‘stelregels’ aanhouden:
Kop 1

Hoofdstukken (Hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, etc.)

Kop 2

Paragrafen (1.1, 1.2, 1.3, ...)

Kop 3

Subparagrafen (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, etc.)

Kop 4

Tussenkopjes binnen een subparagraaf

Meer kopjes gebruiken lager dan Kop 4 is niet aan te raden omdat de lay-out dan juist onoverzichtelijk
kan worden.

7.3.1 Lettertype, lettergrootte en regelafstand
Het uiterlijk van de Kop is afhankelijk van het uiterlijk van de hoofdtekst. In Word heb je de keuze uit
bepaalde thema’s met bijbehorende lettertypen en koppen, zoals Hoofdtekstthema Calibri en
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Koppenthema Cambria. In deze thema’s is de lay-out van alle koppen op elkaar afgestemd. Je kunt de
standaardthema’s gebruiken maar je kunt daar uiteraard ook van afwijken. Ik vind de combinatie
Calibri/Cambria bijvoorbeeld niet mooi; ik wijzig in teksten met lettertype Calibri ook de koppen in
Calibri. Daarnaast maak ik de koppen zwart (in plaats van blauw zoals de koppen standaard zijn) omdat
ik dat mooier vind. Ook verklein ik de regelafstand omdat ik dat vaak beter vind passen bij de teksten.
Gebruik je bijvoorbeeld in de hoofdtekst Arial, dan raad ik je aan om ook Arial voor de koppen te
gebruiken. Pas daarna de lettergrootte, de regelafstand én de kleur aan. Let er wel op dat de
combinatie van hoofdtekst, koppen en bijschriften één geheel is. Maak dus niet alle hoofdstuktitels
oranje en alle paragraaftitels groen maar kies voor ofwel alle titels in groen ofwel alle titels in oranje
(maar liever zwart, grijs of donkerblauw). Deze keuze is uiteraard afhankelijk van jouw eigen smaak
maar ook van de opleidingseisen!

7.3.2 Nummering
De koppen kunnen in Word en Pages tevens automatisch worden genummerd. Dit kan eenvoudig door
de titel te selecteren en op de nummeringsknop te klikken.

Aan de hand van deze
knoppen kun je de
nummering aan de koppen
toevoegen.
Mocht de nummering niet goed gaan, dan heb je wellicht een ‘zachte enter’ gebruikt. Dit kun je
achterhalen door te klikken op het alineateken (¶) bovenaan het scherm (in Word):

Met deze knop kun je zien of
je een harde enter of zachte
enter hebt gebruikt.

Heb je een harde enter gebruikt, dan staat er achter de kop het teken ¶; bij een zachte enter staat er
een pijltje. Dit pijltje kun je vervolgens weghalen en daarna wijzingen in een harde enter (¶). Daarna
moet je weer de nummering toevoegen.
Heb je dan nog steeds een probleem, probeer dan het volgende:
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-

Heb je elders in de tekst al eenzelfde kop gebruikt, selecteer dan die kop. Klik vervolgens op de
knop ‘Opmaak kopiëren/plakken’ en scroll naar de kop die je wilt aanpassen. Selecteer deze en de
kop wordt nu ook genummerd. Lukt het nog steeds niet goed, dan kun je de kop ook handmatig
aanpassen.

-

Handmatig de nummering aanpassen doe je door de kop te selecteren en de bijpassende lay-out te
geven (dus kop 1, kop 2, etc.). Vervolgens plaats je de cursor vóór de titel, druk je op backspace
en pas je de nummering aan.

Laat de nummering echter niet verder doorlopen dan Kop 3; wanneer je ook nog de nummering in Kop4
gebruikt, dan worden het wel heel veel subkopjes en moet je je afvragen of de indeling van de scriptie
wel goed is.

7.3.3 Automatische inhoudsopgave
Naast een mooie lay-out biedt het gebruik van kopjes nog een voordeel: je kunt de inhoudsopgave
automatiseren. Dit doe je door eerst alle hoofdstuktitels Kop 1 mee te geven, vervolgens alle
paragraaftitels Kop 2 enzovoorts. Daarna kies je in Word voor ‘Verwijzingen’ en dan klik je op
‘Inhoudsopgave’. Zie de figuur hiernaast:
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Met deze knop kun je een
keuze maken uit diverse
standaard inhoudsopgaven.

Bekijk de geautomatiseerde inhoudsopgave altijd even na: soms zijn er stukken tekst meegenomen of
zijn niet alle kopjes meegenomen. Wanneer dat het geval is, dan doe het volgende:
-

Ga naar het stuk tekst of de kop dat niet goed loopt in de inhoudsopgave.

-

Kijk of er een harde of een zachte enter is gebruikt (zie hieronder)
Met deze knop kun je zien of
je een harde enter of zachte
enter hebt gebruikt.
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-

Verwijder eventueel de ‘zachte’ enter en wijzig deze in een harde enter.

-

Selecteer de tekst of de kop en kijk bovenin het scherm welke stijl er is gebruikt (Standaard, Kop
1, Kop 2, etc.)

-

Pas eventueel de stijl aan

-

Ververs de inhoudsopgave door de knop ‘Tabel bijwerken

Met deze knop ververs je de
inhoudsopgave.

93 

Tekst- en vertaalbureau BHK200

7.4

Witregels en inspringen

Om de tekst beter leesbaar te maken, kun je gebruik maken van witregels tussen alinea’s of de eerste
zin van een alinea laten inspringen. Zodoende maak je tevens duidelijk wanneer een alinea eindigt en
wanneer een nieuwe alinea begint.

Let op, je gebruikt óf een witregel óf je springt de eerste zin in.

7.4.1 Inspringen
Je kunt in plaats van witregels ook de eerste zin van elke alinea inspringen. Je doet dit door in het
menu ‘regelafstand’ (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.), te kiezen voor Inspringen. Bij ‘Speciaal’
stel je dan ‘Eerste regel’ in en kies je voor 0,63 cm of 1,25 cm.

De eerste alinea van een nieuwe paragraaf spring je NIET in; de volgende alinea’s wel.

7.4.2 Witregels
Je kunt hiervoor een lege regel maken (2 keer ‘enter’ na een zin) of afstand na een alinea instellen.
Dit laatste doe je door te klikken op de knop ‘regelafstand’ en dan ‘Opties voor regelafstand...’

Knop voor
regelafstand

Klik op ‘Opties voor
regelafstand...’

Wanneer je op bovenstaande ‘Opties voor regelafstand...’ klikt, krijg je onderstaand scherm:
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Hier kun je de eerste zin
van een alinea
inspringen.
Hier kun je de witregel
automatisch toevoegen.

Hier pas je de
regelafstand aan.

7.5

Opsommingstekens en nummering

Veel scripties bevatten opsommingen met tekens zoals streepjes (-), bullets/bolletjes (·) en asterisken
(*) of genummerde items (1., 2., etc.). De meeste opsommingen beginnen met een inleidende zin
waarna de opsomming volgt. Een opsomming geeft een overzichtelijke weergave van informatie.
Wanneer je bijvoorbeeld een model beschrijft, dan kan het handig zijn om de onderdelen van het
model op te sommen in plaats van deze achter elkaar te beschrijven.
Je maakt opsommingen door gebruik te maken van deze knoppen:
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Met deze knoppen maak je
opsommingen.
Links: tekens
Midden: nummering
Rechts: opsommingen op meerdere
niveaus

Er bestaan geen vuistregels of spelregels voor opsommingen. Je kunt wel uitgaan van het volgende:
-

Wanneer de opsomming uit volzinnen bestaat, dan begin je welke zin met een hoofdletter en
eindig je elke opsomming met een punt (.).

-

Wanneer de opsomming uit een klein aantal woorden bestaat, dan begin je elk woord met een
kleine letter en gebruik je een komma (,) of geen leesteken aan het einde van elke opsomming.

-

Wanneer de opsomming een vervolg is op de inleidende zin, dan begin je elke zin met een kleine
letter en gebruik je na elke opsomming een puntkomma (;). Je sluit de laatste opsomming af met
een punt (.).

Je kunt naast het bovenstaande rekening houden met de volgende punten:
-

Heeft de inleidende zin betrekking op een aantal, dan kun je in de opsomming gebruik maken van
cijfers of letters (1., 2., 3., ... of a., b., c., ...).

-

Probeer elke opsomming op dezelfde manier te beginnen, door bijvoorbeeld alleen lidwoorden,
zelfstandige naamwoorden of werkwoorden te gebruiken. Wanneer je ze door elkaar gebruikt, dan
wordt de leesbaarheid niet bevorderd. Bovendien staat het erg rommelig.

-

Gebruik in de hele scriptie zoveel mogelijk dezelfde opsommingstekens. Dus niet streepjes, bullets
en asterisken door elkaar maar of alleen streepjes, of een alleen bullets (in verschillende vormen
en met verschillende tabs).

-

Zorg ervoor dat de opsommingen in cijfers of letters goed doorlopen (dus niet 1., 2., 4., 5.,6. maar
1., 2., 3., 4., 5.)

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van opsommingen. Deze hebben allen betrekking op het
Business Model Canvas om de verschillen tussen de verschillende opsommingen te tonen.
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Voorbeeld 1: Opsomming met enkele woorden
Het Business Model Canvas bestaat uit negen bouwstenen:
1. waardepropositie (value proposition)
2. kerncompetenties (key compentencies)

De tekst verwijst naar
een aantal, waardoor
de opsomming in
nummers wordt
weergegeven

3. kernactiviteiten (key activities)
4. kernpartners (key partners)
5. kostenstructuur (cost structure)
6. inkomstenstromen (revenue)
7. klantenrelaties (customer relations)
8. kanalen (key channels)
9. klantensegmenten (customer segments)
Voorbeeld 2: Opsomming met hele zinnen

De opsomming bestaat
alleen uit woorden dus
is er geen leesteken na
elk woord. Je kunt hier
ook een komma
toevoegen waarbij het
laatste item een punt
(.) krijgt.

Het Business Model Canvas bestaat uit negen bouwstenen:
1. De waardepropositie (value proposition), datgene waardoor de onderneming unieke waarde levert
aan de consument, staat in het midden van het model; alle overige bouwstenen dragen bij aan de
propositie.
2. De kerncompetenties (key compentencies) zijn de interne competenties waarmee de onderneming
zich onderscheidt ten opzichte van de concurrenten.
3. De kernactiviteiten (key activities) zijn de interne, belangrijkste activiteiten van de onderneming.
4. De kernpartners (key partners) zijn de belangrijkste partners of leveranciers van de onderneming.
5. De kostenstructuur (cost structure) biedt inzicht in de interne vaste en variabele kosten van de
onderneming.
6. De inkomstenstromen (revenue) zijn de inkomstenbronnen van de onderneming.
7. De klantenrelaties (customer relations) zijn de relaties die de onderneming met haar klanten heeft
opgebouwd.
8. De kanalen (key channels) zijn die kanalen waarmee de onderneming met haar klanten en
leveranciers communiceert en/of de producten/diensten levert.
9. De klantensegmenten (customer segments) zijn klantengroepen waarin de klanten op basis van
diverse kenmerken zijn verdeeld (= segmenten).

Doordat er gebruik wordt
gemaakt van zinnen, staat
aan het einde van elke
opsomming een punt. Ook
beginnen alle zinnen met een
hoofdletter.
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Voorbeeld 3: Opsomming is vervolg op inleidende zin
In het Business Model Canvas zijn de klantensegmenten (customer segments) klantengroepen waarin de
klanten op basis van diverse kenmerken zijn verdeeld (= segmenten). De klanten kunnen worden
gesegmenteerd aan de hand van:
-

persoonlijke kenmerken als geslacht en leeftijd;

-

demografische kenmerken als inkomen en leeftijd;

-

geografische kenmerken als woonplaats en provincie.

De opsomming is een vervolg
op de inleidende zin, waardoor
de zinnen beginnen met een
kleine letter en eindigen op
een puntkomma (;).

Kader 7-2 Opsommingen: tips
Gebruik in de gehele scriptie zoveel mogelijk dezelfde opsommingstekens.
Zorg ervoor dat opsommingen in de hele scriptie op dezelfde tab staan (0,63 cm of
1,27 cm).
Gebruik cijfers of letters in de opsomming wanneer het gaat om aantallen
argumenten of items.
Gebruik de officieuze vuistregels voor de opsommingen voor een verzorgde lay-out.
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8. Taal, spelling en stijl
Het laatste hoofdstuk van deze handleiding heeft betrekking op de taal, spelling en stijl in de scriptie.
De inhoud en het onderzoek zijn uiteraard het belangrijkste in een scriptie maar een scriptie die vol
taalfouten staat, wordt niet serieus genomen. Sommige scripties worden zelfs afgekeurd op taal terwijl
het onderzoek geweldig is! Andersom geldt natuurlijk ook: ook al is de tekst fantastisch, een
inhoudelijk slechte scriptie wordt ook afgekeurd. Voorkom dit door goed op de taal, de spelling, de
grammatica en de stijl te letten.

8.1

Taalgebruik

8.1.1 Spreektaal versus schrijftaal
Vermijd spreektaal in jouw scriptie. De scriptie is immers geen tweet, post of gesprek dat je voert met
een van jouw vrienden. De scriptie is een document waar je veelal lang aan hebt gewerkt en waarin je
laat zien dat je alle benodigde kennis hebt om de opleiding af te ronden. Wanneer je in de scriptie
spreektaal gebruikt, dan doet dit af aan de professionaliteit ervan. En dat is zonde!

VERMIJD SPREEKTAAL!

Spreektaal en schrijftaal zijn niet wezenlijk anders. Echter, in een gesprek maak je waarschijnlijk
meer fouten in de taal en spelling dan wanneer je schrijft. Die fouten maakt iedereen. Ik merk
bijvoorbeeld dat ik er continu op moet letten dat ik ‘jouw scriptie’ schrijf in plaats van ‘je scriptie’. In
een gesprek zou ik ook ‘je scriptie’ zeggen, maar als ik het opschrijf, dan is ‘je scriptie’ taalkundig
onjuist. ‘Je’ is immers een persoonlijk voornaamwoord en geen bezittelijk voornaamwoord.
Als je een tekst schrijft, dan vallen schoonheidsfoutjes in het taalgebruik dus eerder op dan wanneer je
het uitspreekt. Immers, wie gaat er tijdens een gesprek mensen op wijzen dat ze een fout maken in de
spelling?

8.1.2 Formeel/informeel
Het vermijden van spreektaal houdt echter niet in dat je formele, ouderwetse of archaïsche woorden
en zinnen moet gaan gebruiken. Veelal kun je gewoon volstaan met ‘normaal’ Nederlands. Vaak zie ik
in scripties allerlei woorden en zinnen die zó formeel of ouderwets zijn dat ik me afvraag of de auteur
wel weet wat hij heeft opgeschreven. Vaak is het goed bedoeld, maar het leest toch veel makkelijker
als je Nederlandse woorden van deze tijd gebruikt? Een goed voorbeeld is het gebruik van de
woordgroep ‘met betrekking tot’; deze woordgroep kun je vaak eenvoudigweg vervangen door ‘over’ of
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‘voor’. Ook een zinsnede als ‘Het is hierdoor dat...’ kun je vervangen door ‘waardoor’. Dit maakt de
tekst niet minder formeel maar wel (of juist) beter leesbaar.
Daarnaast maken sommigen door het gebruik van formele of ouderwetse woorden juist fouten in de
spelling omdat ze eigenlijk niet weten wat ze opschrijven. Deze fouten komen onder andere voor bij
woorden die zijn afgeleid van het werkwoord ‘betreffen’, zoals ‘wat betreft’, ‘betreffende’,
‘desbetreffend’ en ‘dit betreft...’. Een zin als ‘Onderstaande treft u...’ kun je eenvoudig vervangen
door ‘Hieronder vindt u...’
Mijn advies is daarom om alleen woorden te gebruiken die je ook in jouw dagelijkse leven gebruikt.
Wie zegt er nu bijvoorbeeld ‘met betrekking tot’ in een gesprek? Als je bepaalde woorden of
woordgroepen in het dagelijks leven niet gebruikt, gebruik ze dan ook niet in de scriptie. Je maakt het
voor jezelf alleen maar lastig(er) door zo formeel mogelijk te schrijven. Je kunt beter de tekst in
‘normaal’ Nederlands schrijven zodat je lekker door kunt schrijven en niet wordt gehinderd in het zo
formeel mogelijk willen schrijven (zonder spreektaal uiteraard!). Wil je de tekst toch formeler hebben
nadat je klaar bent? Laat deze dan door een professional redigeren.

Kader 8-1 Taalgebruik: tips
VERMIJD SPREEKTAAL.
Probeer niet formeel te gaan schrijven; dit vermindert de leesbaarheid én verkleint
jouw zin om (door) te schrijven.
Gebruik dus alleen woorden die je ook in het dagelijks leven gebruikt.
Schrijf afkortingen zoveel mogelijk voluit.

8.2

Spelling

Naast het taalgebruik of stijl is ook de spelling van woorden van belang. Een scriptie die vol spel-, taalen/of grammaticafouten staat, wordt niet serieus genomen. In deze paragraaf ga ik daarom in op de
spelling. Omdat de Nederlandse spellingsregels te omvattend zijn om in deze handleiding te noemen,
ga ik vooral in op schoonheidsfoutjes die veelvuldig voorkomen in scripties. Eerst komen de
spellingscontrole en het Groene én Witte Boekje aan bod.
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8.2.1 Spellingscontrole
Om er zeker van zijn dat je (de meeste) woorden goed schrijft of de juiste grammatica gebruikt, kun je
eenvoudig de automatische spellingscontrole van Word of Pages gebruiken. Deze controle haalt de
meeste spelfouten er wel uit. Echter, in de spellingscontrole zitten ook fouten, bijvoorbeeld in de
grammaticacontrole. Ook kent de spellingscontrole niet alle woorden en doet zij woordsuggesties die
niet juist zijn. Ga daarom niet blind af op de spellingscontrole in Word of Pages!
Tegenwoordig is het ook ‘in’ om de scriptie na te laten kijken door een professioneel bureau. Om
jezelf niet op kosten te jagen, kun je de scriptie ook (eerst) laten lezen door een vriend, familielid of
docent die goed is in de Nederlandse taal. Mocht je een professionele blik op de tekst willen (en
eventueel op de structuur, de opbouw, de lay-out, de inhoud, etc.) dan kun je ook contact opnemen
met een bureau als Tekst- en vertaalbureau BHK200. Deze bureaus zijn gespecialiseerd in het
nakijken van scripties en in het op dusdanige wijze aanpassen van teksten dat deze direct voldoen aan
de Nederlandse taaleisen.

8.2.2 Groene of Witte Boekje
Wanneer je twijfelt over de schrijfwijze of spelling van een woord, kijk dan in het (online) Groene
Boekje of Witte Boekje. In het Groene Boekje (dat in fysieke vorm écht groen is) staat de officiële
(wettelijke) woordenlijst van de Nederlandse taal. Ook vind je op die website een groot aantal
aanwijzingen voor het gebruik van leestekens, koppeltekens, verbindingsstreepjes, het gebruik van
werkwoorden, etc. Ik gebruik dit boekje ook vaak wanneer ik de juiste spelling van een woord zeker
wil weten.
Naast de officiële spelling is er het Witte Boekje. Dit boekje lijkt minder streng dan het officiële
Groene Boekje; de witte spelling wijkt zelfs op een aantal punten van de groene spelling af. Deze
afwijkingen zijn in de woordenlijst van het Witte Boekje aangegeven. In het Witte Boekje worden - per
woord - de spelregels toegankelijk en gedetailleerd uitgelegd. Het Witte Boekje wordt vooral door de
Nederlandse media gebruikt.
Daarnaast kun je gebruik maken van taaladviezen van het Genootschap Onze Taal. Op de website staat
een groot aantal adviezen over de spelling van woorden, de grammatica, het gebruik van lidwoorden,
’t kofschip, etc. Op website van Onze Taal kun je ook meer informatie vinden over het Witte Boekje.
Ook de website van de Nederlandse Taalunie is een aanrader. Op deze website vind je nagenoeg alle
informatie over spelling, grammatica, leestekens, etc.

8.2.3 Veelvoorkomende schoonheidsfoutjes’
Hieronder ga ik in een aantal veelvoorkomende schoonheidsfoutjes in scripties die ik altijd verbeter.
Bij elke fout verwijs ik naar de website van het Genootschap Onze Taal zodat je de spellingsregel(s)
eventueel kunt nalezen.
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Aantal...is/zijn
Zinnen met ‘het aantal... zijn’ komen vaak voor. Bijvoorbeeld ‘het aantal bedrijven zijn’ of ‘het
aantal aanbevelingen zijn...’. Helaas is dit niet goed: ‘het aantal’ is het onderwerp en staat centraal.
Je gebruikt daarom ‘is’ in plaats van ‘zijn’.
Wanneer je ‘een aantal... zijn’ gebruikt, dus een meervoudsvorm, is dat taalkundig niet fout. Je kunt
‘een aantal’ ook veranderen in ‘meerdere’ of ‘enkele’. Daarom mag je in dit geval naast het enkelvoud
(‘een aantal is...’) wél meervoud gebruiken. Het enkelvoud is in dit geval formeler maar is niet foutief.
Zie de website van Onze Taal voor meer uitleg over aantallen.
Fout

Goed

Het aantal bedrijven zijn...

Het aantal bedrijven is...

Het aantal aanbevelingen zijn...

Het aantal aanbevelingen is...

Het aantal bedrijven groeien...

Het aantal bedrijven groeit...
Een aantal bedrijven is/zijn...
Een aantal bedrijven groeit/groeien...

Gebeurd/Gebeurt/Investeerd/Investeert
Er worden in scripties ook veel fouten gemaakt met de werkwoorden ‘gebeuren’ en ‘investeren’. Ook
de vervoeging van werkwoorden als ‘worden’ en ‘besteden’ gaan soms fout. Deze fouten zijn eenvoudig
te voorkomen. Kijk maar eens naar onderstaande voorbeelden:
Voorbeelden gebeuren en investeren
Zin

Uitleg

Het bedrijf investeert

Onvoltooid tegenwoordige tijd
Het bedrijf investeert op dit moment, maar in het
verleden niet.

Het bedrijf heeft geïnvesteerd

Voltooid tegenwoordige tijd
Het bedrijf heeft in het verleden geïnvesteerd en doet
dat misschien nu nog.

Het gebeurt nog wel eens

Onvoltooid tegenwoordige tijd
Er gebeurt iets op dit moment, niet in het verleden.

Het is wel eens gebeurd

Voltooid tegenwoordige tijd
Er gebeurde iets in het verleden.
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‘Gebeurd’ gebruik je dus alleen in de voltooid tegenwoordige tijd. ‘Investeerd’ gebruik je sowieso niet
want dat is in alle gevallen foutief Nederlands.
Fout

Goed
Het bedrijf investeert in... (heden)

Het bedrijf investeerd in...

Het bedrijf investeerde in... (verleden)
Het bedrijf heeft geïnvesteerd in... (verleden)
Het gebeurt nog wel eens dat... (heden)

Het gebeurd nog wel eens dat...

Het gebeurde nog wel eens dat... (verleden)
Het is weleens gebeurd dat... (verleden)

Er word nog wel eens geklaagd...

Er wordt wel eens geklaagd...

Hoe besteedt jij jouw geld?

Hoe besteed jij jouw geld?

Hoe heb jij jouw geld besteedt?

Hoe heb jij jouw geld besteed?

Gebruik altijd de elementaire spellingsregels als het gaat om het gebruik van de stam, de stam + dt of
de stam + t in de onvoltooide tijd of van het voltooid deelwoord (+d) in de voltooide tijd. Zie ook de
uitleg op de website van Onze Taal:
-

Werkwoordsvormen

-

Sterke en zwakke werkwoorden

-

Het werkwoord gebeuren

-

Het werkwoord besteden

-

Gebruik van d-, -t of -dt

-

Gebruik van ’t kofschip

Hij-zij-het/zijn-haar-zijn
Wat is er mis in de volgende zin?
‘Het doel hiervan is dat het bedrijf kan meten of zij uitstraalt wat zij wil uitstralen en of
dit effect heeft op klanten’.
Precies, het bedrijf krijgt het vrouwelijk geslacht (‘zij’). Omdat ‘het bedrijf’ onzijdig is (te herkennen
door het lidwoord ‘het’) gebruik je ‘het’ wanneer je over het bedrijf schrijft.
‘Het doel hiervan is dat het bedrijf kan meten of het uitstraalt wat het wil uitstralen en
of dit effect heeft op klanten’.
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Als er sprake is van een bezittelijk voornaamwoord, dan gebruik je hier ‘zijn’:
‘Het doel hiervan is dat het bedrijf kan meten of het uitstraalt wat het wil uitstralen en
of dit effect heeft op zijn klanten’.
Wanneer er in plaats van ‘het bedrijf’ ‘de organisatie stond’, dan was ‘zij’ en ‘haar’ wél goed geweest;
immers, de organisatie of de onderneming zijn beide vrouwelijke zelfstandige naamwoorden.

Geslacht zelfstandig
naamwoord

Onderwerp

Meewerkend
voorwerp (3e
naamval)

(1e naamval)

Lijdend voorwerp

Bezittelijk
voornaamwoord

(4e naamval)
Mannelijk

Hij

Hem

Zijn

Vrouwelijk

Zij/Ze

Haar/Ze

Haar

Onzijdig

Het

Het

Zijn

Als je niet zeker weet of een woord mannelijk, vrouwelijk of onzijdig is, dan kun je de volgende
richtlijnen gebruiken:
-

Alle zelfstandige naamwoorden die het lidwoord ‘het’ krijgen, zijn onzijdig;

-

Alle zelfstandige naamwoorden die het lidwoord ‘de’ hebben en eindigen op -ing, -heid, -teit, tie, -theek, -schap, etc. zijn vrouwelijk;

-

Alle overige zelfstandige naamwoorden die het lidwoord ‘de’ hebben, zijn mannelijk.

Als je twijfelt aan het geslacht van een woord, kijk dan in het Groene Boekje. Staat er een m. achter
het woord, dan is het mannelijk; de v. staat voor vrouwelijk. Onzijdige woorden krijgen een o. Let op,
bij sommige woorden, zoals ‘commentaar’, zijn er twee geslachten mogelijk. Je kunt dan beide
vormen gebruiken (kies wel voor één vorm dus of overal in de tekst mannelijk of vrouwelijk).

Overtreffende trap
De invloed van de Engelse taal op de Nederlandse taal wordt steeds vaker zichtbaar in teksten, vooral
in het gebruik van woorden waarin twee zaken wordt vergeleken (de trappen van vergelijking). Iets is
mooi, mooier dan iets anders of (het) mooist van allemaal.
De trappen worden tegenwoordig vaak ‘verengelst’ toegepast, dat wil zeggen dat de Engelse trappen
van ‘more’ en ‘most’ ook in Nederlandse teksten voorkomen. In scripties kom ik soms woorden tegen
als ‘meest invloedrijk’, ‘meer belangrijk’, ‘meest belangrijk’, en ‘meer technisch’. Dit kan
herschreven worden in: ‘invloedrijkst’, ‘belangrijker’, ‘belangrijkst’ of ‘technischer’, wat goed (of
zelfs beter) Nederlands is.
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Achter de meeste bijvoeglijke naamwoorden zet je daarom -er of -st achter het woord in de
vergrotende trap respectievelijk de overtreffende trap. Uiteraard zijn er wel uitzonderingen:
-

Woorden die eindigen op -isch of stomme -e, krijgen in de overtreffende trap het woord meest
ervoor:
Technisch - technischer - meest technisch
Timide - timider - meest timide

-

Woorden die eindigen op een -s , krijgen in de overtreffende trap alleen een -t:
Vers - verser - verst
Paars - paarser - paarst

In het geval van woorden die in de overtreffende trap niet goed uit te spreken zijn of raar klinken, kun
je wel het woord meest gebruiken:
Enthousiast - enthousiaster - meest enthousiast
Origineel - origineler - meest origineel/origineelst

8.3

Argumentatie

Argumentatie is essentieel in de scriptie, met name als het gaat om een adviesrapport of een
toetsende probleemstelling. Het doel van argumentatie is iemand anders te overtuigen van jouw
standpunt. Het is daarom belangrijk om de argumentatie goed op te bouwen en de juiste woorden te
gebruiken. Dit kun je onder andere doen door een argumentatieschema te maken.

8.3.1 Argumentatieschema
Een argumentatieschema helpt je om het betoog (of advies) goed op te bouwen. Je maakt zo’n schema
door alle argumenteren die je hebt verzameld uit de literatuur, de interviews, de enquête en het
andere onderzoek op een rijtje te zetten. Vervolgens ga je kijken welke argumenten bij elkaar passen,
verband met elkaar hebben en/of welke tot hetzelfde standpunt of dezelfde conclusie(s) leiden.
Wanneer je alle verbanden tussen de verschillende argumenten hebt gevonden, zet je ze in een
schema waarbij je aangeeft welk argument het standpunt/ de conclusie(s) ondersteunt en/of welke bij
elkaar passen.
Je kunt gebruik maken van 4 typen verbanden in de argumentatie:
1. Enkelvoudige argumentatie:
Er is slechts één argument die het standpunt/de conclusie ondersteunt.
2. Samengestelde argumentatie:
Er zijn twee of meer argumenten die het standpunt/de conclusie ondersteunen. Deze argumenten
zijn niet aan elkaar verbonden en staan los van elkaar.
3. Ondergeschikte argumentatie:
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Er zijn twee of meer argumenten die het standpunt/de conclusie ondersteunen maar het ene
argument is ondergeschikt aan of ondersteunt het andere argument.
4. Nevengeschikte argumentatie:
Er zijn twee of meer argumenten die het standpunt/de conclusie ondersteunen maar deze staan
naast elkaar en zijn met elkaar verbonden. Als een argument niet meer geldt, dan geldt het andere
argument ook niet meer.
Voorbeeld
Stel je hebt op basis van het onderzoek geconcludeerd dat de opdrachtgever social media moet
gebruiken om de naamsbekendheid te vergroten. Dit kun je dan als volgt beargumenteren:
Enkelvoudige argumentatie
Conclusie:

social media vergroot naamsbekendheid

Argument 1:

de literatuur stelt of uit diverse onderzoeken blijkt dat dit zo is.

Samengestelde argumentatie
Conclusie:

social media vergroot naamsbekendheid

Argument 1:

de literatuur stelt of uit diverse onderzoeken blijkt dat dit zo is;

Argument 2:

de doelgroep gebruikt social media;

Ondergeschikte argumentatie
Conclusie:

social media vergroot naamsbekendheid

Argument 1:

de doelgroep gebruikt social media;

Argument 2:

de doelgroep gebruikt vaak likes, delen en retweets op social media
(ondergeschikt);

Nevengeschikte argumentatie

8.4

Conclusie:

social media vergroot naamsbekendheid

Argument 1:

de doelgroep gebruikt social media;

Argument 2:

er zijn miljarden gebruikers van social media (nevengeschikt).

Signaalwoorden

Signaalwoorden zijn woorden waarmee je een verband kunt aangeven tussen alinea’s of zinnen. Ook
gebruik je signaalwoorden of verbindingswoorden om twee zinsdelen aan elkaar te verbinden . Er zijn
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verschillende signaalwoorden of verbindingswoorden, afhankelijk van hun functie. Hieronder ga ik in op
een aantal verbindingswoorden dat je kunt gebruiken.

8.4.1 Opsomming
Signaalwoorden van opsommingen zijn woorden als ‘en’, ‘bovendien’, ‘ook’, ‘verder’, ‘daarnaast’, etc.
Ook woorden als ten eerste, ten tweede zijn signaal woorden van opsommingen. Met deze woorden
geef je aan dat bepaalde zaken bij elkaar horen, bijvoorbeeld redenen of argumenten waarom iets zo
is. Wanneer je signaalwoorden voor opsommingen gebruikt, zorg er dan voor dat je consistent bent in
het gebruik ervan. Wanneer je signaalwoorden door elkaar heen gebruikt, is het soms voor de lezer
niet duidelijk wat er nu wel of niet bij hoort.
Voorbeeld gebruik opsomming
Soms zie ik in scriptie opsommingen die niet consequent zijn. Een voorbeeld is:
‘De kosten van het bedrijf stijgen nu voor het vijfde achtereenvolgende jaar. Hier zijn verschillende
redenen voor: ten eerste zijn de personeelskosten omhoog gegaan en is er meer uitgegeven aan
marketing. Bovendien zijn de inkoopkosten voor de omzet toegenomen.’
In bovenstaande zinnen worden drie signaalwoorden voor opsomming door elkaar gebruikt: ‘ten
eerste’, ‘en’ en ‘bovendien’. Met de laatste twee is niets mis.
bovendien,
ook,
verder,
eveneens,
ten eerste (ten tweede etc.),
en, daarnaast, evenals, maar ook, tevens, gevolgd door, ten slotte
Tegenstelling: maar, echter, toch, daarentegen, anderzijds, in tegenstelling tot, hoewel, tenzij,
desondanks
Plaats: hier, waarop, daar, waarvandaan, waarin
Chronologisch verband (tijd): toen, eerst, vervolgens, terwijl, daarna, vroeger, later, nu, dan, als, al,
bijna, dadelijk.
Oorzaak en gevolg: daardoor, doordat, door, waardoor, zodat, ten gevolge van, vervolgens, zodoende
Samenvatting: kortom, samenvattend, al met al, met andere woorden, om kort te gaan
Conclusie: dus, aldus, concluderend, kortom, dat betekent
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Vergelijking: zoals, hetzelfde, als, in vergelijking met
Toelichting of voorbeeld: bijvoorbeeld, zo, ter illustratie
Doel en middel: door middel van, om te, opdat, daartoe, daarmee
Reden of verklaring: want, omdat, daarom, namelijk, immers, aangezien, dus, daardoor
Voorwaarde: als, indien, mits, stel dat
Belemmerende omstandigheid: tenzij
Overig

8.4.2 Getallen
Menige tekst bevat getallen zoals percentages, jaartallen en aantallen. Ik krijg vaak de vraag welke
getallen nu wel of niet worden uitgeschreven. Ik heb hier geen duidelijk overzicht van maar ik gebruik
zelf altijd de volgende ‘regels’:
-

Jaartallen altijd schrijven als getal (dus 2015 in plaats van tweeduizend vijftien) zowel in de
tekst als in tabellen, grafieken, etc.

-

Percentages meestal schrijven als getal (dus 10% in plaats van tien procent) zowel in de tekst
als in tabellen, grafieken, etc. Het mag overigens allebei als is het voor de lezer fijner om te
lezen ‘10%’ dan ‘tien procent’.

-

Getallen kleiner dan 10: deze kun je veelal het beste uitschrijven omdat dat kleine getallen
zijn (dus zes, acht, twee, etc.). Wanneer je verwijst naar 1 respondent, onderneming of iets
anders, gebruik dan één om aan te geven dat het om het getal gaat en niet om het lidwoord.

Bij getallen groter dan duizend kun je gebruik maken van één punt (.) na het duizendtal (dus 1.000 in
plaats van 1000) of meerdere punten bij grotere getallen (zoals 1.000.000 in plaats van 1000000). De
punten maken het voor de lezer duidelijker om welke grootte van het getal het gaat.

8.4.3 Afkortingen
Het gebruik van afkortingen in een tekst kan prima al zijn er lezers die dat als erg storend ervaren. Je
kunt daarom het beste afkortingen voluit schrijven. Wanneer je toch de afkorting gebruikt, let er dan
op dat je punten gebruikt tussen de letters. Ik zie vaak genoeg ‘oa’ of ‘mbt’ staan terwijl het een
kleine moeite is om er een punt (.) tussen te zetten. Veel voorkomende afkortingen zijn:
t.a.v.
o.a.
m.b.t.
t.z.t.
etc.
enz.
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8.4.4 Engelse woorden
Het gebruik van Engelse woorden of de vernederlandsing van Engelse woorden (zoals ‘triggeren’ van
het werkwoord to trigger) komt steeds vaker voor. Van de meeste Engelse woorden is er echter een
goede Nederlandse vertaling beschikbaar. Zo kan ‘triggeren’ eenvoudig worden vertaald als
‘veroorzaken’, ‘teweegbrengen ‘ of ‘aanleiding geven tot’. Ik adviseer je om zoveel mogelijk de
Nederlandse vertaling van woorden te gebruiken, omdat sommige docenten ‘allergisch’ zijn voor
Engelse woorden. Wanneer je een Engelstalig citaat overneemt, dan gebruik je uiteraard wel gewoon
de Engelse tekst!

8.4.5 Voorzichtigheid
Veel studenten formuleren de tekst in hun scriptie voorzichtig, bijvoorbeeld door zinsneden als ‘zouden
kunnen’ of ‘zou mogelijk kunnen’ te gebruiken. Dat is vaak niet nodig; als het goed is, weet je immers
wat je doet en dat wat je opschrijft juist is. Een zinsnede als ‘zouden kunnen’ kun je veelal gewoon
vervangen door ‘kunnen’. (Te) Veel voorzichtigheid in de tekst kan ertoe leiden dat de tekst niet sterk
en professioneel overkomt waardoor de lezer het idee krijgt dat je het zelf ook allemaal niet zo goed
weet.
De conclusies en aanbevelingen (zie hoofdstuk 4) moet je juist in sterke bewoordingen presenteren.
Wanneer je als aanbeveling - bijvoorbeeld - opschrijft dat de medewerkers van het bedrijf een ITcursus zouden moeten volgen, dan kan dat op de lezer overkomen alsof je zelf eigenlijk ook niet zo
goed weet of ze die cursus moeten volgen óf dat je het bedrijf geen aanbevelingen durft te doen. Je
kunt daarom beter schrijven dat je de opdrachtgever adviseert de medewerkers van het bedrijf een ITcursus te laten volgen of aan te bieden. Vervolgens kun je nog aangeven waarom ze die cursus moeten
volgen (maar als het goed is, heb je dat al in het onderzoek naar voren gebracht).
De tweede aanbeveling komt sterker over, alleen al omdat het woord ‘zouden’ eruit is gehaald. Het
‘dwingende’ van het woord ‘moeten’ is tevens vervangen door ‘laten’. Door ‘laten’ te gebruiken, leg je
de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de aanbevelingen bij de opdrachtgever en niet bij
jezelf. Je geeft de opdrachtgever de keuze om de aanbeveling wel of niet uit te voeren.
N.B. in de discussie (zie 4.2) kun je overigens wel gebruik maken van ‘zou’ of ‘zouden’. Je spreekt dan
immers over de validiteit en beperkingen die het onderzoek mogelijk hebben beïnvloed. Daarnaast ga
je in op mogelijkheden voor vervolgonderzoek waarvan je de uitkomst nog niet weet.
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Bijlage 1 Voorbeeld marketingplan
Hieronder vind je een voorbeeld van een (bestaand) marketingplan die in een scriptie is gebruikt
(cijfer: 8,5). Uiteraard is elke verwijzing naar de onderneming, het product en andere herleidbare
informatie weggehaald in verband met de vertrouwelijkheid. Desondanks geeft het plan een goed idee
hoe een écht marketingplan eruit kan zien.
Voor het gehele plan geldt: wees concreet en realistisch mogelijk!

Inleiding
In dit hoofdstuk is het advies voor de (online) marketingcommunicatiestrategie voor de startup van XXX
opgenomen. Dit plan is gebaseerd op het onderliggende onderzoek en de resultaten ervan. Het advies
is gericht op de Nederlandse markt en de doelgroep van XXX, namelijk de Nederlandse vrouw tussen de
18 en 65 jaar.
Het strategisch marketingcommunicatieplan bestaat uit de volgende tien onderdelen:
1.

onderzoek naar consument en product

2.

marketingcommunicatiedoelgroep

3.

marketingcommunicatiedoelstelling

4.

marketingcommunicatiestrategie

5.

keuze marketingcommunicatiemix en mediakeuze

6.

propositie

8.

budget

9.

planning

10.

evaluatieonderzoek

Onderzoek naar consument en product
In onderhavig onderzoek zijn de consument en het product uitvoerig onderzocht. De uitkomsten van dit
onderzoek zijn opgenomen in de conclusie (zie hoofdstuk 8) en vormen de basis voor dit
marketingcommunicatieplan.

Marketingcommunicatiedoelgroep
De beoogde marketingcommunicatiedoelgroep bestaat uit vrouwen in de leeftijd tussen de 18 en 65
jaar. Uit het onderzoek blijkt echter dat de interessantste doelgroep bestaat uit vrouwen van 25-34
jaar en 35-44 jaar. Nederland telt nagenoeg 2,2 miljoen vrouwen in deze leeftijdscategorieën.
De groep vrouwen tussen 18 en 65 jaar met één of meer thuiswonende kinderen vormt ruim een kwart
(ca. 470.000) van alle vrouwen in Nederland (23,3% van 5,3 miljoen). Aan de hand van dit percentage
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(23,3%) kan een voorzichtige, maar reële schatting wordt gemaakt van de groep vrouwen tussen 25 en
44 jaar met kind(eren) thuis. Wanneer hetzelfde percentage wordt toegepast op de doelgroep, dan
leidt dit vermoedelijk tot een te lage uitkomst. Men mag er redelijkerwijs vanuit gaan dat in de groep
van 25-44 jaar de aanwezigheid van één of meer kinderen thuis waarschijnlijker is dan in de
leeftijdsgroepen daaronder en daarboven. Bij de jongere vrouwen (jonger dan 24 jaar) en bij de oudere
vrouwen (ouder dan 45 jaar) zullen de percentages met kind(eren) thuis relatief lager liggen. Op basis
van deze veronderstellingen lijkt een percentage van ongeveer 50% van 2,2 miljoen meer voor de hand
te liggen.
De geschatte omvang van de groep vrouwen in de leeftijdscategorie 25-44 jaar met één of meer
thuiswonende kinderen is daarom 1,1 miljoen (50% van 2,2 miljoen). Het percentage van 50% is niet
statistisch

bepaald.

Voorzichtigheidshalve

wordt

geschat

dat

het

aantal

vrouwen

in

de

leeftijdscategorie 25-44 jaar met één of meer thuiswonende kinderen rond 1 miljoen is.
Er wordt geadviseerd om de marketing en communicatie te richten op deze twee segmenten
(leeftijdscategorieën 25-34 en 35-44). De doelgroep heeft een gezin met één of meer thuiswonende
kinderen, maakt het meest gebruik van Facebook, Twitter en YouTube via een smartphone en/of
tablet, wordt vooral door huis-aan-huisreclamefolders, mond-tot-mondreclame en televisie verleid tot
het doen van een aankoop. Bij het benaderen van deze doelgroep dient XXX rekening te houden met
het gericht inzetten van communicatiemiddelen, die ze het meest aanspreekt en het effectiefst zijn.
Zoals uit het onderzoek naar voren is gekomen, gaat het vooral om communicatiemiddelen als mondtot-mond-reclame, reclamefolders huis-aan-huis, televisie en sociale media. De effectiviteit van
genoemde middelen kan worden versterkt door ze vooral in onderlinge samenhang te benutten. De
inzet van dergelijke middelen kan eventueel worden aangevuld en versterkt met het aanbieden van
kortingsdeals.
Doorgaans starten nieuwe ondernemingen met een domein-specifieke benadering van de doelgroep. De
domein-specifieke benadering richt zich op het product (zoals eigenschappen, betrokkenheid en
gebruik). Omdat nieuwe ondernemers nog een markt moeten creëren of klanten moeten werven voor
hun product, richten zij zich in eerste instantie voornamelijk op het product. Aan XXX wordt echter
geadviseerd te starten met een algemene, persoonsgebonden benadering omdat het product hier beter
bij past. Door de (potentiële) consument persoonlijk te benaderen, bijvoorbeeld in de vorm van een
gespecificeerde nieuwsbrief of een persoonlijke korting, is de kans groter dat de consument tot
aanschaf over gaat. Bij deze benadering gaat het min of meer om blijvende en stabiele kenmerken van
een persoon.
Andere terugkomende aspecten als hygiëne, goedkoop en ´op maat gemaakt´ zijn belangrijke waarden
in de benadering. Ook wil de doelgroep vertrouwen hebben in de aanbieder; dit is tevens essentieel in
de benadering van de doelgroep.
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Marketingcommunicatiedoelstelling
Omdat XXX zich vooralsnog wil toeleggen op consumenten (B2C) is de volgende marketingcommunicatiedoelstelling geformuleerd:
In 2014 kent 15% van de doelgroep XXX en heeft 10% van deze 15% een opdracht geplaatst op de
website.
De totale doelgroep bestaat uit 1 miljoen vrouwen. Het doel is aldus dat eind 2014 ongeveer 150 000
vrouwen XXX kennen en dat ongeveer 15 000 ook een opdracht hebben geplaatst op de website.
XXX wordt geadviseerd veel aandacht te besteden aan merkbekendheid en merkkennis en het zodanig
beïnvloeden van het gedrag van de doelgroep zodat ze een opdracht plaatst. XXX is immers een nieuw
bedrijf op een bestaande markt met bestaande producten. Wanneer dit niet gebeurt, is de kans groot
dat XXX bovenstaande doelstelling niet haalt.

Marketingcommunicatiestrategie
Ten aanzien van de marketingcommunicatiestrategie zijn op basis van de visie op het online platform
en bovenstaande marketingcommunicatiedoelstellingen aanbevelingen geformuleerd. XXX wil de
internetverkoop van deze producten veranderen van een ondoorzichtig naar een transparant platform,
dat toegankelijk is voor alle bevolkingsgroepen en waarbij kwaliteit en hygiëne centraal staan.
Gezien de uitkomsten van het onderzoek is het meest voor de hand liggend een campagne te starten in
het gebied waar het grootste deel van de doelgroep zich bevindt: de Randstad. Wanneer dit succesvol
blijkt, kan het gebied worden uitgebreid naar Noord-Nederland en Zuid-Nederland en zo kan langzaam
toegewerkt worden naar een landelijke dekking, zoals aangegeven in de doelstelling. De doelstelling
moet dan ook aangepast worden.
De aanbevelingen luiden:
1.

Gebruik het AARRR-model van McClure voor dit online concept dat tevens een startup is. De
volgende kernelementen zijn daarbij belangrijk:
•

Propositie: de boodschap moet de doelgroep aanspreken;

•

Interactiviteit: zorg voor een wisselwerking met de klant, dus dat deze inbreng heeft;

•

Relaties: ontwikkel een relatie met de klant en zorg ervoor dat de relatie blijvend is;
zorg er tevens voor dat klanten die een positieve ervaring met XXX hebben, deze
ervaring doorvertellen aan mensen uit hun omgeving, zowel online als offline;

•

Transparantie: geef openheid van zaken - laat duidelijk en helder aan de klant zien hoe
het productieproces verloopt;

•

Databeheer: verzamel en analyseer gegevens van klanten, zodat ze gericht en effectief
kunnen worden benaderd.
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2.

Draag de boodschap (naast de online campagne) ook uit in een offline campagne waarbij
diverse kenmerken als ... centraal staan. Maak daarbij gebruik van een tweezijde
positionering: zoom zowel in op de functionele waarde (gebruik van de website) als op de
waarden die betrekking hebben op de wensen van de doelgroep. Dus bij de uitingen ligt de
focus op beide aspecten.

3.

Besteed extra aandacht aan het aspect bezorging, waarmee XXX zich onderscheidt ten opzichte
van de concurrentie: een unique selling point (USP)

4.

Meet zeer regelmatig de effectiviteit van de strategie en stel deze waar nodig bij.

Marketingcommunicatiemix en mediakeuze
Aan XXX wordt geadviseerd het merendeel van het budget in te zetten voor online middelen. De offline
middelen zijn vooral ter ondersteuning van de online boodschap. De doelstelling van de communicatie
is in eerste instantie merkbekendheid en merkkennis. Vervolgens is het belangrijk dat consumenten
naar de website komen en daar een opdracht plaatsen.
Online middelen
Fase 1
Het advies is in fase 1, waarin merkbekendheid en merkkennis wordt beoogd, de volgende middelen te
gebruiken:
-

website incl. recensies

-

Google Adwords

-

Search Engine Optimalization (SEO)

-

sociale media (Facebook en Twitter)

-

digitale nieuwsbrief

-

folders.nl

-

ambassadeur/testimonial

Met behulp van Google Adwords kan gericht worden geadverteerd met kernachtige zoekwoorden. SEO
is van belang om snel gevonden te worden en hoog in de ranking te staan. XXX zou op Facebook en
Twitter eigen accounts moeten aanmaken. Mensen in de omgeving van XXX wordt vervolgens gevraagd
het account te delen en ‘leuk-te-vinden’ zodat het bereik wordt vergroot. Tevens kan XXX de
bezoekers die de pagina delen of retweeten, belonen met een korting op de eerste of volgende
bestelling. Uit het kwalitatieve onderzoek blijkt namelijk dat Facebook het meest gebruikt wordt en
dat men let op koopjes en aanbiedingen. De doelgroep belonen met kortingen of speciale acties wordt
in deze fase geadviseerd.

113 

Tekst- en vertaalbureau BHK200
De website moet overzichtelijk en gebruiksvriendelijk worden ingericht en zal o.a. heldere recensies
moeten bevatten, omdat de doelgroep dat als prettig ervaart en zodoende snel een keuze kan maken
en een bestelling kan plaatsen.
Een zinvolle aanvulling op de website is het uitbrengen van digitale nieuwsbrieven met kortingsdeals.
Voor deze nieuwsbrief moet XXX een sjabloon ontwerpen zodat er een eenduidige huisstijl is; dit geeft
een vertrouwd beeld. De nieuwsbrief kan in eerste instantie worden verstuurd aan bijvoorbeeld de
geënquêteerden die hun e-mailadres hebben achtergelaten en het huidige klantenbestand van YYY.
Zodra er klanten voor XXX zijn, kunnen deze nieuwsbrieven met diverse kortingsdeals ook aan hen
worden gestuurd.
Ook kan XXX Folders.nl inzetten omdat dit hét digitale folderplatform van Nederland is (ruim 1,2
miljoen views per maand). Folders.nl biedt niet alleen een fysiek folderpakket, maar ook online folders
en een app waarop alle folders online of via de app te lezen zijn. De app Folders.nl is inmiddels meer
dan 200.000 keer gedownload en is beschikbaar voor iPhone en Android en kan zowel met tablets als
smartphones worden gebruikt.
Mond-tot-mondreclame wordt het meest genoemd als belangrijkste aanzet voor een aankoop. Mondtot-mondreclame wordt het meest genoemd als belangrijkste aanzet voor een aankoop, gevolgd door
huis-aan-huisreclamefolders, televisie, social media en kortingsdeals. Om de doelgroep tot aankoop
aan te zetten is het van belang om hierop in te spelen. Er wordt geadviseerd een of meerdere
ambassadeurs te zoeken die bekend zijn bij de doelgroep, die bereid zijn een testimonial te schrijven
over hun ervaring of idee over XXX en deze met de doelgroep te delen. Bij ‘positieve aanbeveling’ zou
ruim een derde deel van de respondenten vaker online het product kopen. ‘Positieve aanbeveling’ telt
voor vrouwen jonger dan 45 jaar zwaarder dan voor vrouwen van 45 jaar en ouder.
Fase 2
In fase 2, wanneer er enige naams- en merkbekendheid is, wordt geadviseerd de volgende middelen in
te zetten:
-

Social media als YouTube, Pinterest en Instagram;

-

Ambassadeurs van bestaande klanten.

In de tweede fase, wanneer XXX bekend is en er bestellingen zijn geplaatst, kan YouTube ingezet
worden. De inzet van Youtube, geeft inzicht in het productieproces. Programma’s om foto’s mee te
delen, zoals Pinterest en Instagram, worden tevens aanbevolen omdat foto's van de producten een
positief beeld geven aan de consument.
Tevens kan XXX ook aan consumenten vragen een testimonial of recensie te schrijven. Zij kunnen dan
bijvoorbeeld worden beloond voor hun recensie of testimonial door een korting op een volgende
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aankoop te geven. Ook kan aan diverse blogs worden gevraagd een topic over XXX op het forum te
plaatsen.
Overig
•

De inzet van bovengenoemde middelen is uitstekend meetbaar wanneer XXX zich richt op
zoekmachines zoals Google en 'intelligent agents'. De zoekmachines en agents verzamelen
online informatie voor derden, wat nuttig kan zijn bij het selecteren van producten. Door deze
informatie kan XXX ervoor zorgen dat zij in de top-tien 'hits' naar voren komt.

•

De concurrenten zetten ook Google Adwords, digitale nieuwsbrieven en SEO in om klanten te
(blijven) trekken en ze van aanbiedingen te voorzien.

•

In een later stadium is een eigen applicatie voor een mobiel platform (een app) niet
ondenkbaar.

Offline middelen
XXX kan tevens gebruik maken van offline middelen voor het verspreiden van de boodschap. De
volgende offline middelen worden in de eerste fase geadviseerd:
-

folder (huis-aan-huis)

-

proefacties

Uit het onderzoek blijkt dat de doelgroep het meest gecharmeerd is van mond-tot-mond reclame en
huis-aan-huis-folders. Omdat er in de start-up weinig tot geen mond-op-mond reclame mogelijk is,
wordt geadviseerd te starten met een folder of flyer die wordt meegestuurd met de huis-aanhuisbladen, incl. een testimonial van een ambassadeur (zie boven). Tevens kan, om het bezoek aan de
website te stimuleren een kortingscoupon voor de eerste bestelling aan de folder worden gehecht.
In de tweede fase, wanneer XXX bekend is en er opdrachten zijn geplaatst, kan XXX bestaande
consumenten ook vragen om een testimonial en/of recensie te schrijven. Een aantal testimonials of
recensie kan dan tevens in de tweede ronde van de folder of flyers worden opgenomen.

Propositie
Het is zeer belangrijk dat XXX een propositie bedenkt waar iedereen achter staat en die aansprekend is
voor de doelgroep. Een campagne zonder de juiste propositie is gedoemd te mislukken, omdat de
boodschap niet aankomt. Het is belangrijk dat deze propositie in alle uitingen wordt herhaald. Aan XXX
wordt aanbevolen de propositie te laten bestaan uit de specifieke onderscheidende elementen:
•

De transparantie

•

Het assortiment en de mogelijkheden

•

De persoonlijke bezorging (een unique selling point)

•

De garantie
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Een voorbeeldboodschap, waarin de usp’s worden benadrukt, voor reclame-uitingen van XXX:
•

Voor 15:30 bestelt, de volgende dag persoonlijk thuisbezorgd.

Marketingcommunicatiebudget
Het advies luidt in de opstartfase het marketingcommunicatiebudget grotendeels te besteden aan een
online campagne zoals hierboven beschreven en aan het meten van de resultaten ervan. Het budget is
voor het eerste jaar vastgesteld op € XXX. Dit budget beslaat zowel een budget voor B2B
(communicatie naar leveranciers) als voor B2C (communicatie naar (potentiële) klanten).
Op basis van dit plan wordt geadviseerd het budget voor B2C te verlagen naar € XXX (waarvan circa €
XXX is terug te vorderen via de btw). In onderstaand overzicht is aangegeven hoe het verwachte budget
is opgebouwd. Onder de tabel wordt toegelicht hoe de bedragen zijn opgebouwd en welke
veronderstellingen eraan ten grondslag liggen.
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Tabel XXX Budget 2014 (excl. btw)
Budget 2016
(excl. btw)
Online middelen
1.

Social media (Facebook, verspreiden berichten)

€

X

2.

Google Adwords

€

X

3.

Folders (online via folders.nl)

€

X

€

X

Verwachte kosten online communicatie (excl. btw)

Offline middelen
4.

Folders (fysiek drukwerk), incl. verspreiding (1e fase)

€

X

5.

Folders (fysiek drukwerk), incl. verspreiding (2e fase)

€

X

€

X

Verwachte kosten offline communicatie (excl. btw)

Overige kosten
6.

Kortingsacties

€

X

7.

Personeelskosten

€

X

Verwachte overige kosten (excl. btw)

€

X

Totale verwachte kosten (excl. btw)

€

X

8. Af te dragen btw (21%) ivm Google Adwords

€

-X

9. Terug te vorderen btw (21%)

€

X

Benodigd budget 2016

€

X

Waarvan terug te vorderen btw (saldo)

€

X
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Toelichting op het budget:
1. Sociale media: het gebruik van social media is veelal gratis, inclusief het aanmaken van een account
en het ontvangen en versturen van berichten.
2. Google Adwords: bij Google Adwords betaalt een onderneming niet per vertoning, maar alleen
wanneer een (potentiële) klant op de advertentie klikt (de zogenaamde Click-Through-Rate, CTR). Het
is daarom lastig om de kosten ervan voorafgaand aan de campagne in te schatten. Het is wel mogelijk
om per week of per maand een grens te stellen aan het aantal clicks en daarmee aan het budget. In
het budget 2014 is rekening gehouden met gemiddeld X klikken per dag à € X per klik, in de periode Y.
3. Folders (online): in het budget is rekening gehouden met € 500 (excl. btw), die gebaseerd zijn op
informatie van deze website.
4. Folders (fysiek, 1e keer): in het budget is rekening gehouden met X folders à X per stuk. Het aantal
folders is gelijk aan 10% van de totale doelgroep. De kosten zijn exclusief btw en zijn gebaseerd op de
gemiddelde prijs van diverse aanbieders van folders.
5. Folders (fysiek, 2e keer): in het budget is ervan uitgegaan dat de folders in 2014 twee keer huis-aanhuis worden verspreid. Er is, net als bij de eerste keer, rekening gehouden met X folders à € X per stuk.
Het aantal folders is gelijk aan 10% van de totale doelgroep. De kosten zijn exclusief btw en zijn
gebaseerd op de gemiddelde prijs van diverse aanbieders van folders.
6. Kortingsacties: ondanks dat kortingsacties geen direct middel zijn, zijn de kosten van deze acties
wel opgenomen in het budget. Te denken valt aan de kosten voor bijvoorbeeld korting op een tweede
bestelling.
7. Personeelskosten: ondanks dat personeelskosten geen direct middel zijn, zijn de kosten wel
opgenomen in het budget. Deze kosten betreffen vooral het inzet van uren voor het bedenken en
uitvoeren van de campagnes, SEO, folders en acties.
8. Af te dragen btw: de btw op de dienst van Google Adwords is verlegd naar de onderneming die de
dienst afneemt. Dit betekent dat XXX over de kosten 21% btw betaalt aan de fiscus.
9. Terug te vorderen btw: een deel van de investeringen is terug te vorderen op de fiscus. Specifiek
gaat het om de btw (21%) op Google Adwords en de folders (online en fysiek).

Planning
Om de marketingcommunicatiedoelstellingen te halen, moet er een goede planning zijn. Ten aanzien
van de planning wordt XXX geadviseerd vroegtijdig aan de voorbereidingen te beginnen en al in begin
2014 social media-accounts aan te maken.
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Hieronder is een gefaseerd jaarplan (per maand) opgenomen met daarin activiteiten om
merkbekendheid en merkkennis te verwerven voor het nieuwe concept. Volgens deze planning vindt er
halverwege 2014 een eerste evaluatie plaats; eerst intern en vervolgens extern met de leveranciers. In
deze evaluatie wordt onder andere gekeken of de geformuleerde doelstelling binnen handbereik is.
Naar aanleiding van de evaluatie-uitkomsten en de recensies op de website kan worden bepaald of de
kosten en de activiteiten moeten worden bijgesteld.
Tabel X Jaarplanning
apr-16 mei-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17
voorbereiding

Online

fase 1

apr-17

fase 2

Website
Ontwikkeling

X

Testen
Introductie

X

X

X

X
X
X

X

Optimalisatie

X

X

X

X

X

X

X

X

Google Adwords

X

X

X

X

X

X

X

SEO

X

X

X

X

X

X

X

Facebook

X

X

X

X

X

X

X

Twitter

X

X

X

X

X

X

X

YouTube

X

X

Pinterest

X

X

Instagram

X

X

X

X

Social M edia

Folders.nl

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ambassadeur/Testimonial
Referentiepersonen
Bestaande klanten

X

Smartphone app

X
eind 2017

Offline
Folders (huis-aan-huis)

X

Kortingscoupon

X

20% korting alle klanten

X

X

X

X

X

X

X

Evaluatie
‘Meten is weten’. Het is tegenwoordig relatief eenvoudig om regelmatig metingen te verrichten van de
effecten van een marketingstrategie, vooral bij online-instrumenten (bijvoorbeeld door het gebruik van
Google Analytics). Door gebruik te maken van (online) metingen kan het plan snel worden bijgesteld.
Ook kan een organisatie Customer Intelligence toepassen zodat het klantgericht(er) kan gaan werken.
Offline metingen zijn wel lastiger, maar daartoe zou je een enquête kunnen houden of gebruikte
kortingsbonnen kunnen tellen.
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Het advies luidt om minimaal Google Analytics te installeren om de effecten van de strategie te meten.
Wanneer XXX ook Customer Intelligence toepast kan XXX klantgericht(er) te werk gaan; dit sluit aan bij
de kernwaarden van het bedrijf.
Het is aan te raden om bij aanpassing van een (online) campagne eerst een klein deel aan te passen,
zodat eerst getest kan worden of het resultaat het gewenste effect heeft. Dit biedt meer garantie over
het effect van de aanpassingen dan direct de gehele campagne om te gooien. Wanneer een campagne
niet bijgesteld wordt, zullen de naamsbekendheid, de houding en het online consumentengedrag
zodanig veranderen dat dit nadelig uitpakt voor het product en het merk en daarmee voor de
onderneming. Daarom wordt tevens aanbevolen om in het begin wekelijks de reacties op de social
mediaplatforms en Google Adwords te meten. Het effect van een folder is pas meetbaar nadat deze
gedrukt, uitgegeven en verspreid zijn.
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Bijlage 2 Voorbeeld implementatieplan
Voor het gehele plan geldt: wees concreet en realistisch mogelijk!

Inleiding/scope en afbakening
Inhoud plan en afbakening: wat valt er wel onder en wat niet (incl. de reden(en) daarvoor). Gebruik
eventueel het projectplan (als dat bij de opdrachtgever aanwezig is).
Voorbeeldtekst:
Dit implementatieplan is opgesteld voor de implementatie van het nieuwe systeem XXX voor de
afdeling YYY van organisatie ZZZ. Het betreft alleen afdeling YYY omdat het systeem XXX eerst op deze
afdeling wordt uitgerold. De overige afdelingen volgen later dit jaar, afhankelijk van de evaluatie van
deze implementatie.

Gevolgen voor organisatie
Wat zijn de gevolgen voor de organisatie? Denk aan: een nieuw of aangepast organisatieschema,
nieuwe of andere activiteiten, nieuwe werk- en procesbeschrijvingen (administratieve organisatie,
AO), besluitvormingsprocessen, etc. Gebruik eventueel het projectplan (als dat bij de opdrachtgever
aanwezig is) en update deze.
Voorbeeldtekst:
De organisatorische gevolgen van de implementatie van systeem XX is beperkt tot nieuwe werk- en
procesbeschrijvingen. Het nieuwe systeem heeft immers een volledig nieuwe werkwijze voor de
afdeling XXX tot gevolg.
De gevolgen voor het organisatieschema en de besluitvormingsprocessen zijn nihil; de afdeling krijgt
alleen een nieuwe werkwijze.

Gevolgen personeel (incl. training en opleiding)
Wat zijn de gevolgen voor het personeel? Denk aan: nieuwe functies, nieuwe functionaliteiten,
training en opleidingen, etc. Gebruik eventueel het projectplan (als dat bij de opdrachtgever
aanwezig is) en update deze.
Voorbeeldtekst:
De personele gevolgen van de implementatie van systeem XXX hebben vooral betrekking op de nieuwe
werkwijze. De AO-schema’s van de nieuwe werkwijze en daardoor ook de processen zijn in
samenspraak met de afdelingen YYY, HR en AO tot stand gekomen. De nieuwe AO-schema’s zijn
neergelegd bij en worden bewaard door de afdeling AO. Er komen geen nieuwe functies; de huidige
functiebeschrijvingen zijn volgens HR voldoende.
121 

Tekst- en vertaalbureau BHK200
De nieuwe werkwijze heeft tot gevolg dat de medewerkers efficiënter werken. Hierdoor is het mogelijk
dat op termijn hetzelfde werk met minder medewerkers kan worden gedaan (bij gelijkblijvende vraag).
Echter, door de combinatie van dit plan met het nieuwe strategische plan, waarin een omzetgroei
wordt gerealiseerd, is de verwachting dat de vraag, en dus het werk, zal toenemen. Hierdoor blijft het
huidige aantal medewerkers gelijk.
Omdat er sprake is van een nieuwe werkwijze, moeten alle medewerkers van de afdeling XXX een
training volgen. Deze training zal zich richten op:

-

Het gebruik van de nieuwe software

-

Het werken met aangepaste, nieuwe en snellere laptops

De training is voor alle medewerkers van de afdeling XXX, inclusief de afdelingsmanager. De twee
office managers hoeven niet met het nieuwe systeem te werken, dus zij kunnen zelf kiezen of zij de
training wel of niet volgen. Ook zullen twee medewerkers van de afdeling ICT de training volgen zodat
zij, indien nodig, de medewerkers van de afdeling XXX kunnen ondersteunen.
De training zal worden aangeboden door het externe bedrijf AAA dat ook de nieuwe software heeft
ontwikkeld. De training zal binnen onze organisatie (inhouse) worden verzorgd, waarbij er vier
dagdelen een gezamenlijke training met alle medewerkers van de afdeling wordt gevolgd. Deze
gezamenlijke training zal vóór de implementatie van het nieuwe systeem worden gegeven. Daarnaast
zal AAA de eerste week na implementatie training on-the-job geven, zodat zij alle medewerkers
kunnen begeleiden bij de eerste week werken met het nieuwe systeem.

Gevolgen voor ICT/facilitair
Wat zijn de gevolgen voor ICT? En wat zijn de facilitaire gevolgen? Gebruik eventueel het projectplan
(als dat bij de opdrachtgever aanwezig is) en update deze.
Voorbeeldtekst:
Er worden door de afdeling ICT nieuwe laptops aangeschaft die sneller werken dan de huidige laptops
zodat de nieuwe software optimaal kan draaien (zoals al opgenomen in het projectplan). Er zijn op dit
moment echter geen extra investeringen nodig in de technische en ICT-infrastructuur omdat uit
onderzoek van de afdeling ICT blijkt dat deze meer dan voldoende zijn. Mogelijk dat deze
investeringen in de infrastructuur wel nodig zijn indien de software in de gehele organisatie wordt
uitgerold.
Zes weken voorafgaand aan de implementatie test een aantal medewerkers van de afdeling ICT en van
de afdeling XXX onder begeleiding van AAA de nieuwe software. Zij zullen hier ongeveer 5 uur per week
mee bezig zijn (elke werkdag één uur). De afdeling ICT heeft hiertoe een speciale testruimte op de 5e
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etage waarin de medewerkers de nieuwe software kunnen testen. Het testen zal twee weken duren;
eventuele aanpassingen in de software worden in de 4 weken voor de implementatie door AAA
gemaakt. Deze aanpassingen zullen vervolgens wederom worden getest door dezelfde medewerkers (op
afroepbasis).
Op facilitair gebied zijn er geen gevolgen. De medewerkers hoeven bijvoorbeeld niet te verhuizen; ze
krijgen geen andere werkplek. De huidige bureaus, stoelen en kasten zijn voldoende om de nieuwe
werkwijze uit te voeren. Ook hoeft er geen nieuwe bedrading, etc. te worden aangelegd.

Risicoanalyse
Welke risico’s brengt de implementatie met zich mee? Gebruik eventueel het projectplan (als dat bij
de opdrachtgever aanwezig is) en update deze.
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Tabel X Risicoanalyse implementatieplan
Nr.

Omschrijving risico

Kans

Impact

(hoog, midden,

(hoog, midden,

laag)

laag)

Potentiële

Eigenaar/

maatregel(en)

verantwoordelijke

1.

Geen elektriciteit

Laag

Hoog

Aggregaat

Facilitaire Diensten

2.

Crash nieuwe

Laag

Hoog

Schaduwsysteem

ICT

Laag

Hoog

Leverancier

ICT/AAA

software
3.

Nieuwe laptops te
laat

benaderen
Schaduwsysteem

Etc.

Aanpak implementatie
Hoe wordt de implementatie aangepakt? Gebruik eventueel het projectplan (als dat bij de
opdrachtgever aanwezig is) en update deze.
Voorbeeldtekst:
De implementatie zal via een big bang verlopen, dat wil zeggen dat in het weekend voorafgaand aan de
implementatie alle laptops binnen afdeling XXX worden vervangen door de nieuwe laptops waar de
nieuwe software door AAA al op is geïnstalleerd. Deze big bang wordt verzorgd door de afdeling ICT in
samenwerking met AAA.
Het huidige systeem zal nog een maand op de achtergrond blijven draaien zodat eventuele
‘kinderziektes’ in de nieuwe software worden opgevangen Dit heeft tot gevolg dat een mogelijk
probleem in de nieuwe software geen gevolgen heeft voor het productieproces.
Zoals hierboven al is beschreven, vindt het testen plaats in de 6 weken voorafgaand aan de
implementatie. De medewerkers krijgen tevens hun training voorafgaand aan de implementatie en na
de implementatie nog training on-the-job.

Projectorganisatie
Wanneer de implementatie vraagt om tijdelijke projectgroepen, dan neem je die in dit onderdeel op.
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Voorbeeld: Figuur X Projectorganisatie

Stuurgroep

Projectgroep
implementatie

Projectgroep
testen

Projectgroep
trainingen
Tabel X Taken en verantwoordelijkheden project
Taken en
verantwoordelijkheden
Stuurgroep

Eindverantwoordelijkheid
implementatie

Bevoegdheden
Beslissingsbevoegdheid
Tekenbevoegdheid
contracten

Samenstelling
Afdelingsmanager XXX
Afdelingsmanager ICT

Verantwoordelijk
implementatie
Zorgt voor een soepel
Projectgroep

lopende implementatie

implementatie

Zorgt voor een goede,
duidelijke planning en

Medewerker afdeling XXX
Medewerker ICT
Medewerker HR

taakverdeling
Etc.
Zorgt voor testschema
Projectgroep testen

Zorgt voor mensen die
testen
Etc.
Zorgt voor training

Projectgroep trainingen

(inhoud)
Zorgt voor materiaal
Etc.

Medewerker ICT
Medewerker XXX
Consultant AAA
Medewerker HR
Medewerker ICT
Medewerker XXX
Consultant AAA
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Planning implementatie
Volledige planning implementatie (mijlpalen, go/no-go, activiteiten). Gebruik eventueel het
projectplan (als dat bij de opdrachtgever aanwezig is) en update deze.
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Tabel X Planning implementatie

Activiteit/

Week

Week

Week

Week

Week

Week

mijlpaal

1

2

3

4

5

6

GO/NO

GO/NO

GO/NO

-GO

-GO

-GO

TESTEN

IMPLEMENTATIE

Week

Week

7

8

TRAINING
Voorbereiding
Inhouse,
gezamenlijk
On-the-job

IMPLEMEN-

weekend

TATIE
OVERDRACHT

vrijdag

<Dit is een zeer summiere planning, maar geeft wel een idee hoe deze eruit kan zien.>

Resourceplanning
Planning van mensen en middelen. Gebruik eventueel het projectplan (als dat bij de opdrachtgever
aanwezig is) en update deze.
Voorbeeld: Tabel X Resourceplanning (mensen)
Rol binnen

Competenties

project

en/of kennis

Projectleider

Management

Stuurgroeplid
Stuurgroeplid

Management
Besluitvorming
Management
Besluitvorming

Naam

Periode

persoon

Frequentie

Uren

Uren

per

gehele

week

project

(eventueel)

van

t/m

XXX

01-01

31-03

Dagelijks

30

360

YYY

01-01

31-03

Wekelijks

3

36

ZZZ

01-01

31-03

Wekelijks

3

36

Projectgroeplid

HR

AAA

01-01

31-03

Dagelijks

6

72

Projectgroeplid

FD

BBB

01-01

31-03

Dagelijks

6

72

Etc.
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Voorbeeld: Tabel X Resourceplanning (middelen)

Middelen

is dit nodig?)

Frequentie

Periode

Reden (waarom

gebruik
van

t/m

(eventueel)

Projectruimte

...

01-01

31-03

Dagelijks

Beamer

...

01-01

31-03

Wekelijks

Extern advies

...

01-01

31-03

Tweewekelijks

Kosten
(eventueel)

Testruimte ICT
Etc.

Budget
Alle kosten die nodig zijn om de implementatie uit te voeren. Gebruik eventueel het projectplan (als
dat bij de opdrachtgever aanwezig is) en update deze.
Voorbeeld: Tabel X Benodigd budget implementatie
Lopend
Omschrijving

periode
(bijv. nov)

Periode + 1

Periode + 2

Periode + 3

(bijv. dec)

(bijv. jan)

(bijv. feb)

Hier neem je alle kostencategorieën op die
relevant zijn (te denken valt aan de
loonkosten voor consultants, trainingen,
loonkosten medewerkers, huur testruimte,
etc).
In de kolommen hiernaast neem je de
kosten per periode op.
Alle kosten exclusief btw!

Hier geef je per periode de voorbelasting op. Wanneer er meer
Voorbelasting (21%) (A)

dan één btw-tarief is (21%, 6% of 0%) dan moet je de
voorbelasting per jaar per tarief inzichtelijk maken.
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Totale investering
Waarvan terug te ontvangen btw
(voorbelasting)

130 

De som van alle kosten inclusief het saldo btw!
Gelijk aan

Gelijk aan

Gelijk aan

Gelijk aan

bovenstaande

bovenstaande

bovenstaande

bovenstaande

(A)

(A)

(A)

(A)
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Communicatie
Alle communicatiemiddelen en momenten tijdens de implementatie. Gebruik eventueel het
projectplan (als dat bij de opdrachtgever aanwezig is) en update deze.
Voorbeeld: Tabel X Communicatie implementatie
Doelgroep
Stuurgroep
Projectgroep

Wat/boodschap
Voortgang planning
en budget
Testschema

Door wie

Wanneer

Projectgroep

Wekelijks (vrijdag)

Projectgroep testen

01/12/2015

Hoe/middel
Voortgangsrapportage
via e-mail
E-mail, presentatie
aan projectgroep

Etc.
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