Deel E Lay-out
In de eerste zes delen is de inhoud en de volgorde van de scriptie besproken.
Daarna is een groot aantal tips gegeven voor de taal en spelling in de scriptie.
In dit deel 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!

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. 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.

Handleiding scripties

Voor de lay-out zijn er twee ‘geboden’:

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 deel ga ik in op diverse onderdelen
van de lay-out.
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8.1

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, Helvetica 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!

Handleiding scripties

Let erop dat je in de gehele scriptie hetzelfde lettertype gebruikt. Je kunt
daar wel van afwijken wanneer je kopjes gebruikt (zie é.u).
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, lettergrootte en regelafstand van Arial 10/11 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 maximale aantal pagina’s van de scriptie te
blijven. Gebruik je bijvoorbeeld regelafstand 1,5 en moet je je houden aan een maximum
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.
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Uiteraard is de keuze voor het lettertype, de lettergrootte en de
regelafstand afhankelijk van de eisen van de opleiding. Wanneer er geen
eisen zijn gesteld, kies dan voor een van de vijf lettertypen: Arial, Times
New Roman, Calibri, Courier of Helvetica.

Lettergrootte: 9 pt

Lettergrootte: 10 pt

Lettergrootte: 11 pt.

Arial, regelafstand 1

Arial, regelafstand 1

Arial, regelafstand 1

Times New Roman, regelafstand 1

Times New Roman, reg. afst. 1

Times New Roman, reg.
afst. 1

Calibri, regelafstand 1

Calibri, regelafstand 1

Calibri, regelafstand 1

Helvetica, regelafstand 1

Helvetica regelafstand 1

Helvetica, regelafstand 1

Courier, regelafstand 1

Courier,
regelafstand 1

Courier,
regelafstand 1

Een combinatie van lettertype, lettergrootte en regelafstand in een scriptie is
bijvoorbeeld:
KADER 58. V OORBEELD VAN EEN COMBINATIE VAN LETTERTYPE, LETTERGROOTTE, REGELAFSTAND
Kop z (Hoofdstukken)

Arial zy pt., regelafstand z,x, vetgedrukt

Kop u (Paragrafen)

Arial zu pt., regelafstand z,x, vetgedrukt

Kop à (Subparagrafen)

Arial zz pt., regelafstand z,x, vetgedrukt

Kop y (Tussenkopjes)

Arial zv pt., regelafstand z,x, vetgedrukt en

Handleiding scripties

KADER 57. V OORBEELDEN LETTERTYPE EN LETTERGROOTTE

cursief
Tekst

Arial zv pt., regelafstand z,x

Voetnoten

Arial é of É pt., regelafstand z

Tabellen/grafieken

Arial zv pt., regelafstand z

KADER 59. TIPS VOOR LETTERTYPE, LETTERGROOTTE EN REGELAFSTAND

-

Gebruik in de gehele scriptie hetzelfde lettertype.

-

Let erop dat de regelafstand overal in de tekst hetzelfde is.

-

Gebruik verschillende lettergrootten voor de hoofdtekst, koppen,
voetnoten en tabellen/grafieken.
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8.2

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
Kop 2
Kop 3
Kop 4

Hoofdstukken (Hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, etc.)
Paragrafen (1.1, 1.2, 1.3, ...)
Subparagrafen (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, etc.)
Tussenkopjes binnen een subparagraaf

Handleiding scripties

Meer kopjes gebruiken lager dan Kop 4 is niet aan te raden omdat de lay-out dan juist
onoverzichtelijk kan worden. Zie ook kaders 57 en 58 op pagina 109.

8.2.1 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 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!
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8.2.2 Nummering koppen
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:
FIGUUR 7. INVOEGEN NUMMERING KOPJES

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.

Handleiding scripties

Aan de hand van deze
knoppen kun je de
nummering aan de koppen
toevoegen.

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:
-

-

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 Kop 4 gebruikt, dan worden het wel heel veel subkopjes en moet je je
afvragen of de indeling van de scriptie wel goed is.
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8.3

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 hieronder:

Handleiding scripties

FIGUUR 8. INVOEGEN AUTOMATISCHE INHOUDSOPGAVE
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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 paragraaf 8.2.2)
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.

Handleiding scripties

FIGUUR 9. INHOUDSOPGAVE BIJWERKEN
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8.4

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.

8.4.1 Inspringen

Handleiding scripties

Je kunt in plaats van witregels ook de eerste zin van elke alinea inspringen. Je doet dit
door in het menu ‘regelafstand’ (zie Figuur 10), 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.

8.4.2 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...’
FIGUUR 10. WITREGELS INVOEGEN

Knop voor
regelafstand

Klik op ‘Opties voor
regelafstand...’
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Wanneer je op bovenstaande ‘Opties voor regelafstand...’ klikt, krijg je onderstaand
scherm:

Hier kun je de eerste zin
van een alinea inspringen.

Hier kun je de witregel
automatisch toevoegen.

Hier pas je de
regelafstand aan.

Handleiding scripties

FIGUUR 11. INSPRINGEN ALINEA'S
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8.5

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:
FIGUUR 12. OPSOMMINGEN MAKEN

Handleiding scripties

Met deze knoppen maak je
opsommingen.
Links: tekens
Midden: nummering
Rechts: opsommingen op meerdere
niveaus

Leestekens in opsommingen
Vuistregels of spelregels voor opsommingen bestaan niet. Je kunt wel uitgaan van het
volgende:
-

-
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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 (.).

-

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.
KADER 60. V OORBEELD OPSOMMING MET ENKELE WOORDEN (CANVAS) (1)
Het Business Model Canvas bestaat uit negen bouwstenen:

-

waardepropositie (value proposition)

-

kerncompetenties (key compentencies)

-

kernactiviteiten (key activities)

-

kernpartners (key partners)

-

kostenstructuur (cost structure)

-

inkomstenstromen (revenue)

-

klantenrelaties (customer relations)

-

kanalen (key channels)

-

klantensegmenten (customer segments)

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

Handleiding scripties

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

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.
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KADER 61. V OORBEELD OPSOMMING MET HELE ZINNEN (CANVAS) (2)
Het Business Model Canvas bestaat uit negen bouwstenen:
z.

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.

u. De kerncompetenties (key compentencies) zijn de interne competenties
waarmee de onderneming zich onderscheidt ten opzichte van de
concurrenten.
à. De kernactiviteiten (key activities) zijn de interne, belangrijkste activiteiten
van de onderneming.

Handleiding scripties

y. De kernpartners (key partners) zijn de belangrijkste partners of leveranciers
van de onderneming.
x. De kostenstructuur (cost structure) biedt inzicht in de interne vaste en
variabele kosten van de onderneming.
{. De inkomstenstromen (revenue) zijn de inkomstenbronnen van de
onderneming.
w. De klantenrelaties (customer relations) zijn de relaties die de onderneming
met haar klanten heeft opgebouwd.
é. De kanalen (key channels) zijn die kanalen waarmee de onderneming met
haar klanten en leveranciers communiceert en/of de producten/diensten
levert.
É. De klantensegmenten (customer segments) zijn klantengroepen waarin de
klanten op basis van diverse kenmerken zijn verdeeld (= segmenten).

Doordat gebruik wordt gemaakt van
zinnen, staat aan het einde van elke
opsomming een punt. Je kunt ook
gebruikmaken van een puntkomma (;).
Daarnaast beginnen alle zinnen met een
hoofdletter.
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KADER 62. V OORBEELD OPSOMMING IS VERVOLG OP INLEIDENDE ZIN (CANVAS) (3)
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
(;).

-

Gebruik in de gehele scriptie zoveel mogelijk dezelfde
opsommingstekens.

-

Zorg ervoor dat opsommingen in de hele scriptie op dezelfde tab
staan (v,{à cm of z,uw 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.

Handleiding scripties

KADER 63. TIPS VOOR OPSOMMINGEN IN DE TEKST
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