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Dit e-book downloaden is een slimme move. Waarom? Omdat het de
eerste stap op weg is naar succes, naar een succesvolle scriptie en
succesvol afstuderen. Sneller afstuderen betekent sneller een baan.
Dit e-book maakt het verschil. Ga je binnenkort je eigen feestje
vieren of moet je nog een jaar zwoegen? It's up to you.

A

l pik je maar

één tip op waar je je voordeel mee kunt doen, dan ben ik al blij. Doe
je voordeel met dit e-book. Je zult me dankbaar zijn (maar je hoeft
me niet te noemen in je acceptance-speech ;-)).

In het jaar dat je gaat afstuderen komt er van alles op je af en dan
moet je ook nog een scriptie schrijven die aan heel veel regels
moet voldoen. Uiteraard begin je met het bepalen van je
afstudeerplaats, het onderwerp van je scriptie en de uitvoering van je
onderzoek. Ik ga ervan uit dat je op dit gebied de benodigde
begeleiding krijgt die je zoekt. Zo niet, kaart dit dan aan bij je
begeleider; zowel op school als bij het bedrijf waar je je onderzoek
uitvoert. Geef aan wat je nodig hebt en verzeker jezelf ervan dat je
begeleider kan voorzien in die behoefte.
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B

EEN GOEDE VOOR

A

EREIDING IS HET H

LVE WERK

Op een bepaald moment ga je aan de slag met het plan van aanpak. Dit plan is
je anker, je houvast, het fundament voor je scriptie. Het brengt structuur in je
scriptie en aan de hand hiervan kun je een inschatting maken of je de scriptie
kunt schrijven binnen de termijn die je nodig denkt te hebben.

Eerst bepaal je het onderwerp van je scriptie/onderzoek en aan de hand
daarvan stel je de hoofdvraag en de deelvragen op. En dan? Dan breekt het
moment aan dat je alles wat je tijdens je onderzoek hebt ervaren uit je hoofd op
papier moet zien te krijgen. En daar gaat het vaak mis omdat je voor je gevoel óf
te veel óf te weinig informatie hebt. Je weet niet waar je moet beginnen en
langzaamaan begint het te kriebelen in je onderbuik. Een kriebel die niet prettig
voelt en alsmaar groter wordt. Voor je het weet voel je de onrust ontstaan of
schiet je - in het ergste geval - in paniek.
Maar dat is nergens voor nodig. Enerzijds omdat je hierin niet de enige bent en
anderzijds omdat een goede voorbereiding de helft van je werk is. Hoe je je
goed kunt voorbereiden op het (op)schrijven van je scriptiemateriaal lees je op
de volgende pagina's.
De tips die je in dit e-book krijgt helpen je tijdens het schrijven van je scriptie.
Sommige tips klinken als een open deur, maar zijn dat niet. Waarom niet?
Omdat je het eigenlijk al weet, maar je doet er niets mee. En bij het schrijven
van een scriptie komt het vooral aan op dóen. Deze tips zijn dus jouw
geheugensteuntje, je checklist. Doe er je voordeel mee.

© IKmedia - Irene Kohlen 2016

SUCCESVOL

A

FSTUDEREN

DOE JE ZO

Tips & tricks voor verzorgd taalgebruik in je scriptie

Voordat de 10 praktische tips aan de orde komen, geef ik je eerst
een paar appetizers:

• Worst case scenario
Houd er rekening mee dat de omstandigheden kunnen tegenzitten
en dan is het welkom als je (minimaal) twee weken speling hebt.
Je kunt bijvoorbeeld ziek worden of mensen kunnen afspraken
voor interviews afzeggen of zich zelfs helemaal terugtrekken uit je
onderzoek.

B

ouw ook tijd in voor het krijgen en verwerken van

feedback. Je kunt aan het einde maar beter een paar weken eerder
klaar zijn dan dat je uitstel moet aanvragen of zelfs later
afstudeert dan gepland.

• Discipline en focus
Maak een planning en houd je daaraan. Wijk alleen af van je
planning als je nog genoeg marge overhoudt. Houd je doel - de
deadline halen - steeds in het vizier. Op het moment dat je druk
bent is het verleidelijk om toe te geven aan een feestje of lekker
op een terras te gaan zitten als het lekker weer is. Je kent jezelf
het beste; weet je dat je gemakkelijk te overtuigen bent door je
omgeving, bouw dan zeker extra tijd en ruimte in om te
ontspannen en de (scriptie)boel de boel te laten.

• Laat perfectie los

A

ls perfectie zou bestaan zouden we het allemaal zijn, nietwaar?

Dat geldt ook voor je scriptie: accepteer dat je scriptie niet perfect
is, maar samen kunnen we er wel voor zorgen dat 'ie bijna perfect is.
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1 • Structuur
Voordat je begint met het schrijven van je scriptie maak je een
lay-out: een overzicht van de structuur van de hoofdstukken.
Houd dit document altijd binnen handbereik als je met je scriptie
bezig bent zodat je steeds weet waar je zit in je scriptie. Net als de
tijdlijn zorgt deze lay-out ervoor dat je direct kunt zien waar je zit
in het schrijfproces en daardoor kun je bijsturen in de planning.

2 • Taalinstelling
Zorg ervoor dat je taalinstelling in Word standaard op
Nederlands staat. Zelfs als je Word-document niet vol groene
en rode lijntjes staat, kan het zijn dat de taalinstelling van jouw
computer niet op Nederlands staat. Check dit en pas het
eventueel aan. Hier doe je niet jezelf een plezier mee, maar ook
je digitale grammatica- en spellingcontrole (én de editor die je
scriptie checkt).

© IKmedia - Irene Kohlen 2016

SUCCESVOL

A

FSTUDEREN

DOE JE ZO

Tips & tricks voor verzorgd taalgebruik in je scriptie

3 • Rust

A

ls je een aantal uren per dag al je inspiratie hebt opgetikt zie je

vaak niet dat de tekst op sommige plaatsen niet meer lekker
loopt. De oplossing: laat je tekst liefst een dag of in ieder geval
een paar uur rusten en lees je tekst dan opnieuw; liefst hardop.
Wedden dat je er heel wat fouten en slordigheden uit weet te
halen?

4 • Regels
Elk opleidingsinstituut hanteert zijn eigen set regels waar een
scriptie aan moet voldoen. Wees niet eigenwijs; je wordt geacht
kennis genomen te hebben van deze regels. Houd je eraan. Deze
regels zijn te allen tijde leidend.

B

egrijp je de regel(s) niet, vraag

je begeleider om advies of opheldering.

5 • Feedback
Soms zijn begeleiders/taaldocenten vrij summier in hun
feedback. Vraag uitleg over iets wat je niet begrijpt. Vraag om
concrete voorbeelden of om links naar sites waar bepaalde
(taal)kwesties worden uitgelegd.
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6 •

A

cademische stijl

B

ij het horen of lezen van de woorden 'academische stijl' denken

veel studenten aan het gebruik van vage of moeilijke woorden.
Maar dat wordt niet bedoeld met academische stijl. Het betekent
dat je je scriptie zo objectief mogelijk beschrijft. Vermijd
constructies met 'ik' en spreek de lezer niet rechtstreeks aan met
je/u*.

7 •

A

ctieve stijl

Vermijd de 'lijdende vorm' waar mogelijk en gebruik bij
voorkeur de actieve schrijfvorm. Een actieve stijl houdt de vaart
in je tekst terwijl een passieve stijl juist een tekst heel zwaar en
traag maakt. Hoe herken je een passieve stijl?

A

ls een zin 'door'

en een vorm van 'worden' bevat, heb je zeer waarschijnlijk te
maken met een passieve stijl**.

8 • Spelling
Je kunt zelf een aantal stappen zetten om je spelling te checken.
Woordenlijst.org is de onlineversie van het Groene

B

oekje.

B

ij

mijn weten is er momenteel (nog) geen onlineversie van het
Witte

B

oekje.

B

eide boeken geven aan hoe woorden correct

gespeld kunnen worden. Heb je geen woordenboek of ander
naslagwerk in huis kijk dan op www.woordenlijst.org. Hier
check je snel en eenvoudig de spelling van heel veel woorden.

* In sommige scriptieonderdelen is de ik-vorm wel toegestaan. Check de regels van je opleiding voor meer informatie.
**Vergelijk: De beslissingen worden genomen door de overheid (passief) - De overheid neemt de beslissingen (actief)
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9 • Synoniemen
Weet je niet zeker hoe een woord gespeld wordt, kijk dan eens
op synoniemen.net voor een mogelijk alternatief. In het 'worst
case scenario' bel je met de Taaladvieslijn (0900-345 45 85),
installeer je de Taal-app 'Onze Taal' of mail je deze dienst:
https://onzetaal.nl/taaladvies/mailformulier.

10 • Klaar is niet klaar
Houd er rekening mee dat je niet klaar bent met het schrijven
van je scriptie zodra je deze aan een editor geeft. Een editor
corrigeert weliswaar fouten, maar geeft daarnaast ook
waardevolle opmerkingen die je aandacht nodig hebben.
Vergeet niet om de voorgestelde wijzigingen daadwerkelijk te
accepteren/negeren en kijk kritisch naar de opmerkingen en
feedback die je krijgt.

A

fhankelijk van de omvang van je scriptie

reken je op 1 of 2 dagen extra hiervoor voordat je je scriptie
inlevert.
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ONE MORE THING... DO'S

A

ND DON'TS

De tien tips die ik je nu gegeven heb zijn de tien belangrijkste tips.
Er zijn nog zo veel tips die ik je graag wil meegeven, maar ik wil
niet dat je verzuipt in de informatie. Vandaar dat ik je ter afsluiting
een paar waardevolle do's and don'ts meegeef:

• Gebruik geen spaties voor het uitlijnen van tekst, maar gebruik
(onzichtbare) tabellen of tabs. Voor Mac en Windows werkt dit
globaal hetzelfde. Op het wereldwijde web vind je hier informatie
en tutorials over.

• Zorg ervoor dat je elke pagina 'afsluit' met een pagina-einde.
Laat je tekst dus niet 'doorlopen'. Dit kun je in principe ook doen als
je scriptie zo goed als af is, maar mijn advies is om dit alvast te doen
terwijl je de scriptie schrijft.

•

B

esteed niet alleen tijd aan het vinden van je onderwerp en het

uitvoeren van het onderzoek, maar besteed net zo veel tijd, zorg en
aandacht aan het schrijven van je scriptie. Maak je scriptie visueel
aantrekkelijk. De boodschap blijft dan zeker hangen bij de
beoordelaar/lezer.
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• En last but not least: als je je scriptie nog ter controle aanbiedt
bij een editor, wacht dan niet tot de deadline zo goed als
overschreden is. Mocht je twijfelen aan je vaardigheden op het
gebied van grammatica en spelling, kies er dan voor om je tekst
per hoofdstuk aan te bieden ter correctie. Het voordeel voor jou
is dat je bepaalde aspecten die structureel voorkomen gaat
herkennen en die kun je zelf al toepassen in de volgende
hoofdstukken. Het scheelt je aan het eind een hoop deadlinestress. Trust me, I've been there.
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A

VERHOOG JE SL

A
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Een scriptie schrijven is niet iets wat je even tussendoor doet. Je
moet aan zo veel dingen denken dat het schrijven van een scriptie
en de hoeveelheid werk die het met zich meebrengt overweldigend
kunnen zijn.
Laat je daardoor niet uit het veld slaan. Denk aan de 'beloning' die
je te wachten staat als je scriptie in één keer goedgekeurd wordt,
want daar doe je het uiteindelijk voor. Ik hoop dat ik je met dit
e-book een aantal waardevolle tips heb gegeven. Laat me weten of
je er iets aan gehad hebt (of niet) door een mail te sturen naar:

info@ikmedia.eu
Mocht je na het lezen en/of toepassen van deze tips toch behoefte
hebben aan een professionele en ervaren editor die tot in detail
naar je scriptie kijkt, neem dan contact met me op via het
e-mailadres of via de website:

www.ikmedia.eu
Het downloaden van dit e-book is je eerste stap naar succes. Nu is

hebt, weet je me te vinden.
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het tijd om je scriptie te gaan schrijven.

ls je mijn hulp nodig

