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Wie weet hoe een BSc Thesis BMW er uit ziet?
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Schrijftips
 Waar haal je info over het schrijven vandaan?

 Je begeleider, die is uiteindelijk de expert!
 De BMW schrijfcoaches (later)
 Studiegids BMW

 http://uubmw.nl/handleiding-academisch-schrijven-
ontwikkeling/handleiding-tekstvorm/verslag-van-theoretisch

 https://uubmw.nl/handleiding-academisch-schrijven/algemene-
schrijftips

 Jiskoot, 2002 Engelse tips
 Kettenes-van den Bosch, 2004; Nederlandse tips

 Beide te vinden op web-site BMW:
http://uubmw.nl/cursusbeschrijvingen-en-roosters/researchproject-plus

 Gebruik een goed Engels woordenboek: 
 Bijv. the Webster dictionary: www.merriam-webster.com

 Gebruik de “spellchecker” en niet je begeleider
 Gebruik 3 kladblaadjes

http://uubmw.nl/handleiding-academisch-schrijven-ontwikkeling/handleiding-tekstvorm/verslag-van-theoretisch
https://uubmw.nl/handleiding-academisch-schrijven/algemene-schrijftips
http://uubmw.nl/cursusbeschrijvingen-en-roosters/researchproject-plus
http://www.merriam-webster.com/
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Schrijftips: 3 kladblaadjes
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1. Voor je literatuur: 
schrijf interessante dingen op + referentie
als je iets letterlijk overneemt: MARKEER HET 
(dit om onbedoeld plagiaat te voorkomen).

2. Afkortingen

3. Ideeën voor discussie
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Zorg voor BackUps!!!

Maar doe het
systematisch!
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De inhoud thesis RP

 Titelpagina
 Plaatje, naam, maand/jaar

 Volgende bladzijde
 Uitleg en referentie naar plaatje (zo nodig)
 Titel, naam student en naam begeleider, opleiding, datum

 Samenvatting
 Als laatste te schrijven!

 Lijst van afkortingen (alfabetisch)
 Inhoudsopgave
 Inleiding
 Literatuuroverzicht

 Hoofdstukken
 Discussie Literatuurstudie (+ onderzoek)
 Literatuurlijst (correct & verzorgd!)
 Eventueel: dankwoord
 Appendix

Spreek het 
door met je 
begeleider
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Hoe schrijf je een scriptie? 

 Bepaal het gebied/onderwerp
 Overleg met je begeleider
 Zoek in PubMed en/of andere 

bronnen naar literatuur
 Formuleer en schrijf het Doel van je 

studie (1e week)
 Maak een schrijfplan (2e week*)
 Een scriptie heeft de structuur van 

een zandloper
 Inleiding, Doel, Methode, Resultaten, 

Conclusies

 De breedte van de zandloper bepaalt 
de omvang en benodigde tijd!

 Doel afbakenen!

* werkcollege
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Hoe problemen te voorkomen

 Maak een schrijfplan
 Zorg voor een goede 

probleemstelling/onderzoeksvraag
 Maak goede afspraken, ook met jezelf en houd je 

daaraan
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Schrijfplan

 Bevat je doel, je probleemstelling
 Tijd / planning

 Afspraken jezelf, begeleider, 2e beoordelaar

 Korte inhoudsopgave per hoofdstuk
 Kan ook bevatten:

 Aantal bladzijden per onderdeel
 Te gebruiken referenties (tot dan toe)

 Werkcollege op 3 mei (inschrijven via BB)
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Doel of probleemstelling

 De belangrijkste vraag waarop het 
(literatuur)onderzoek antwoord moet geven

 Moet helder geformuleerd worden om 
literatuuronderzoek efficiënt te laten verlopen

 Geeft richting aan het onderzoek
 Doelgericht versus allerlei zijwegen

 Wanneer gaat het literatuur deel soms fout?
 Doel te vaag, onvolledig of te ruim geformuleerd

 Waaraan moet een goede probleemstelling voldoen?
 Toegespitst, afbakenend, concreet, gericht 
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Doel of probleemstelling

1. In this thesis, the potential role for α-catenin-
mediated cell adhesion is explored in the cellular 
phenotypes observed in butterfly-shaped 
pigment dystrophy.

2. In this thesis the role of adherence junctions in 
dystrophy will be described.

3. In this thesis the role of adherence junctions will 
be described.
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Doel of probleemstelling:
kom er op terug in de conclusie/discussie!

= Probleemstelling
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Als er toch problemen ontstaan?

 Berust niet als er problemen zijn
 Langer dan 2 dagen in een hoekje zitten huilen is 

zonde van je kostbare tijd!

 Dus, onderneem actie, maak een afspraak!
 Met je begeleider
 Met de studie-adviseur
 Met de coordinator
 Schrijfcoaches BMW

 Zorg voor jezelf!
 Je eindprodukt moet voldoen!

 Ook als de begeleider er even geen aandacht aan geeft!
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Een aantal specifieke tips

R
P

15



JAPRP 16

Referenties

Referenties
 Alleen gebruiken indien gelezen, 

 Verwijs naar originele bron (reviews mag, maar vooral primaire artikelen)
 Een bewering onderbouwen met referentie
 Figuren: ook verwijzingen

 Meijer, H.A. and Thomas, A.A.M. (2002) Control of eukaryotic protein
synthesis by upstream open reading frames in the 5’-untranslated region of an
mRNA. Biochem. J. 367, 1-11

 Foutloos!
 Vele formats mogelijk

 Zonder of met titel?
 In ieder geval: Namen Auteurs, Tijdschrift, Volume, Jaar, Pagina

 Refereren | Studiegids (uubmw.nl)

https://uubmw.nl/handleiding-academisch-schrijven/algemene-schrijftips/refereren#opstellen-van-de-referentielijst
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Referenties

 Fouten in deze referentiewijze?
 ... and ribosomes were stuck at the termination codon. (Hedda 

Meijer et al)6

 Ongeveer 6
 Punt hoort achter de zin: inclusief de referentie!

 Héél veel gemaakte fout!

 Punt achter al.
 et al. is Latijnse afkorting (Et alii), dus italic
 Geen voornaam
 Óf naam, óf nummer
 Twee auteurs? Dan beide noemen

 ... at the termination codon (Meijer and Thomas, 2002).
 ... at the termination codon6.
 ... at the termination codon [6].

Nog geheim

Nog geheim
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Referenties

 Fouten in deze referentiewijze?
 ... and ribosomes were stuck at the termination codon. (Hedda 

Meijer et al)6

 Ongeveer 6
 Punt hoort achter de zin: inclusief de referentie!

 Héél veel gemaakte fout!

 Punt achter al.
 et al. is Latijnse afkorting (Et alii), dus italic
 Geen voornaam
 Óf naam, óf nummer
 Twee auteurs? Dan beide noemen

 ... at the termination codon (Meijer and Thomas, 2002).
 ... at the termination codon6.
 ... at the termination codon [6].



JAP

RefWorks, Mendelay, Endnote

 Met deze programma’s kan je:
 Literatuur beheren
 Literatuurlijst maken in Word
 Layout van een literatuurlijst aanpassen en makkelijk referenties invoegen
 Let op, deze programma’s maken ook fouten, dus altijd zelf nalopen
 Kies zorgvuldig een goede opmaak (Consequent, foutloos en volledig)

 Er zijn instructiefilmpjes/guides gemaakt over allerlei zaken die te 
maken hebben met literatuurzoeken en managen

 LibGuides (http://libguides.library.uu.nl/home )

 Op de website van de bibliotheek vind je ook deze info over specifiek 
literatuur management: 
http://libguides.library.uu.nl/literatuurmanagement
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Schrijftips: illustraties
 Teksten worden beter van illustraties

 Verder uitleg
 Tenminste plezieriger...

 Eigen figuur
 Figuur van een ander: 

 verwijs in de legenda
 Anders plagiaat!
 Die referentie staat natuurlijk in je referentielijst!
 Als je een figuur verandert  ….. based on / adapted from (7).

 Gebruik je figuren tweezijdig:
 In de tekst wordt voldoende verwezen naar de figuur
 In de figuur staat niets dat niet in de tekst of legenda wordt 

uitgelegd

 Onleesbare figuren verwijderen / vervangen!
 Elk figuur heeft een titel en een legenda
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Eigen figuren

 Heel goed!
 Bijvoorbeeld integreren van ideeën, een nieuw

model, …..
 Geef in de legenda of de tekst op de één of andere

manier weer dat het je eigen figuur is, bijvoorbeeld
door aan te geven welk programma je gebruikte.

 https://app.biorender.com/
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https://app.biorender.com/
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Het onderzoekdeel - verslaglegging

 Doel, Methode (hoe?), Resultaten, Conclusies

 Korte introductie, toegespitst op het praktische werk
 Materiaal en Methoden
 Resultaten
 Conclusie/Discussie
 Referenties

 Vergelijk met een artikel!!!
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Het onderzoekdeel - verslaglegging

 Materiaal en methoden is geen labjournaal
 50 µl 10x TBE ???

 Laat de lezer niet rekenen : 20 mM Tris, 140 mM Na-borate, 
0.1 mM Na2EDTA

 Niet in mg/liter
 Bacteriestam 1??? 

 Bacteriestam pBSKClaIEcoCAT
 Liever verwijzen dan triviale protocollen

 Begeleiderafhankelijk....
 ‘Cells were lysed [23]’, of ‘cells were lysed in hypotonic 

medium [23]’?

 Vergelijk met een artikel!!!
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Het onderzoekdeel - verslaglegging
 Besteed aandacht aan je figuren

 Beste vóór het schrijven!
 Schrijf begrijpelijk voor je gelijken

 Voor wie schrijf je het op?
 Je begeleider zal het wel snappen...

 Hou je aan de volgende werkwijze:
 Waarom doe je de proef?
 Hoe doe je de proef?

 M&M, legenda, tekst
 Wat ziet de lezer in het resultaat? 

 (Vb volgend plaatje)
 Wat is je conclusie?

 Of als hoofdstuk of als appendix
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Wat zie je en wat is de conclusie?

 Doel, Methode, Resultaat en 
Conclusie!!

 Wat is gedaan?
 SDS-PAGE

 HIV proteins
 Western blot
 HIV-patient sera

 Leg uit:
 Negative/positive control
 Wat zijn de bandjes
 Wat beschouw je als significant

 Conclusie
 Wat is er niet goed aan dit figuur?
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Schrijftips: Conclusies en discussie

 Moeilijk onderdeel
 Kan je nog iets toevoegen?
 Je geheugenblaadje!
 Onderdeel waar je eigen intelligentie kan tonen

 Moeilijk, moeilijk, kan je meer dan de auteurs....?
 Probeer altijd artikelen te koppelen

 Vaak zijn conclusies en discussie moeilijk te 
scheiden, gecombineerd mag ook

 Onderdeel mag korte samenvatting geven waaraan 
discussie/conclusies worden verbonden

 Sommige lezen alleen dit deel!
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Verschillende opvattingen

 Begeleiders verschillen; accepteer dat
 Er is niet één juiste manier voor ‘n scriptie
 Voorbeeld 1:

 Actief vs. passief schrijven
 ‘the cells were washed’ vs. “we washed the cells”

 Voorbeeld 2:
 “mRNA is unwound by eIF4G, eIF4A and eIF4B”
 “mRNA is unwound by eIF4G, eIF4A, and eIF4B”
 “by Boonekamp, Slomp, Beumer, and de Jong”
 “by Boonekamp, Slomp, Beumer and de Jong”
 In een opsomming wordt elk gelijkwaardig element gescheiden 

door middel van een komma
 De Oxfordkomma
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Veel gemaakte tekstfouten

 Spreektaal wordt niet geschreven
 “...couldn’t..”, “you should..”, “  “here you can see”, So,…

 Wees zuinig met oordelen, blijf objectief
 ‘Mooi experiment’

 Taalfouten.... 
 Gebruik je begeleider niet als spellingscontrole!!!!!!

 Als je zelf twijfelt over een stukje tekst:
 Zeg dat van te voren tegen begeleider of
 Lever het nog niet in!

 Bij nieuwe alinea: inspringen (=begeleider-afhankelijk?)
 Maak niet te korte allinea’s

 Verleden tijd  tegenwoordige tijd (zie schrijfgids BMW)
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• Many more studies were performed investigating …..

• Shi et al. conducted a study on the …..

• They investigated the ….. 

• They found that patients with ………….

Vier opeenvolgende zinnen in een 
conceptversie

Overbodige Woorden

• Auteurs geen onderwerp maken van zinnen. 

• Maak belangrijke termen het onderwerp!

• Als je iets weglaat en er staat nog hetzelfde, dan is het vaak goed

om het weg te laten.
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Phrase-banks: handig voor “standaard uitdrukkingen”
http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/introducing-work/

R
P

33

http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/introducing-work/


JAP

Phrase-banks: handig voor “standaard uitdrukkingen”
http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/introducing-work/
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Nawoord: kritisch lezen

Alles wat gepubliceerd is in 
gerefereerde tijdschriften is waar!

 Fraude: verzonnen experimentele resultaten
 Gesponsord onderzoek: gekleurde resultaten
 Fouten: 

 Vraagstelling wordt niet echt beantwoord
 Conclusie kan eigenlijk niet getrokken worden op basis van 

resultaten
 Eenzijdig of onvolledig beeld van de bestaande literatuur

Word (of blijf) 
kritisch!!
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Scientific Integrity  Blackboard module
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Onderzoek aan het RP

Samen met Annelies Pieterman-Bos doen we 
onderzoek aan het Researchproject. 

Hoe denken jullie over wetenschap en 
wetenschappelijke kennis?

Mogelijk worden jullie halverwege benaderd of jullie
hier aan mee willen doen. Dat kost niet veel tijd en
het is voor ons waardevol.
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Schrijfcoaches BMW

RP 39
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Het Researchproject (Plus) afsluiten:

 Een door de begeleider ondertekend 
beoordelingsformulier + onderbouwing (rubric) 
elektronisch sturen aan de coördinator J.A.Post.

 Een mail door de 2e beoordelaar met het cijfer + 
onderbouwing aan de coördinator. 

 Het elektronisch indienen door de student van de 
thesis via de Urkundknop in de Blackboardsite

 Gedaan hebben van e-Module (Blackboard).
 Coördinator bepaalt eindbeoordeling en stelt iedereen 

op de hoogte, inclusief studiezaken.
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Het Researchproject (Plus) afsluiten:

 Coördinator bepaalt eindbeoordeling en stelt iedereen 
op de hoogte, inclusief studiepunt.

 Studiepunt start Osiris zaak voor uploaden thesis. 
Als dat gedaan is: cijfer in Osiris.

Dus:
 PLANNING!!! Vakanties van alle betrokkenen, inclusief 

studiezaken, examinator etc. 
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Als beoordelaars “het niet eens zijn”

 Als de cijfers van de beoordelaars meer dan één 
punt verschillen, of wanneer de ene beoordelaar 
een onvoldoende en de andere beoordelaar een 
voldoende toekent, treedt de examinator op als 
derde beoordelaar en stelt hij het cijfer vast, 
rekening houdend met beide beoordelaars.

 Je krijgt bericht als hier sprake van is.
 De eindbeoordeling komt dus iets later. 
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