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Beste student, 
 
Deze richtlijnen geven algemene informatie over hoe een thesis dient geschreven en 
geformatteerd te worden. De tekst is zeer algemeen opgesteld en sommige delen zijn 
misschien niet voor jouw thesis van toepassing. Gebruik hem daarom naar eigen 
goeddunken, met het oog op een optimaal resultaat. 
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1 DEFINITIE EN LEERDOELEN 
 
De Masterproef is het resultaat van een onderzoek waarin de student op een persoonlijke en 
wetenschappelijk verantwoorde wijze een bijdrage levert in het domein waarin hij/zij 
afstudeert. 
 
Hieruit blijkt dat de student een oorspronkelijke bijdrage moet leveren tot de geografie. Er 
moet echter geen volledig nieuw probleem worden onderzocht. Thesisonderwerpen worden 
aangereikt door de ZAP_leden geografie en eventueel tijdelijk aangestelde postdocs. Zij 
treden op als promotor van de thesis. Het is mogelijk een promotor buiten de Geografie of 
buiten de KUL-VUB te kiezen, indien het onderwerp voldoende “geografisch” is en er een 
copromotor is van het ZAP Geografie VUB en/of KUL (deze laatste beslist of het onderwerp 
past binnen de opleiding geografie). Tenslotte kan de student zelf een eigen onderwerp 
voorstellen en de haalbaarheid ervan met potentiële promotoren aftoetsen.  
 
 
1.1 Algemene doelstellingen 
 
De Masterproef vormt het sluitstuk van de masteropleiding Geografie. Aan de hand van dit 
opleidingsonderdeel wordt getoetst in hoeverre de student: 
 
• in staat is om de tijdens de opleiding opgedane kennis, vaardigheden en attitudes aan te 

wenden om een originele bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en/of toepassen van 
ideeën in verband met ruimtelijke onderzoeksvragen; 

• voldoende het analyserend en synthetiserend vermogen heeft ontwikkeld en gebruikt; 
• in staat is zelfstandig nieuwe geografische probleemstellingen in al hun complexiteit te 

formuleren, analyseren en op te lossen door de gepaste wetenschappelijke methode te 
kiezen en toe te passen; 

• in staat is op vruchtbare wijze in groepsverband te werken; 
• op een goed onderbouwde en wetenschappelijk verantwoorde manier resultaten van 

eigen wetenschappelijk onderzoek kan uitschrijven in een persoonlijk rapport; deze 
resultaten op een vlotte en gestructureerde manier mondeling presenteren met behulp 
van gepaste communicatietechnieken; en kritische discussie hierover aangaan met 
specialisten; 

• in staat is het maatschappelijk effect van wetenschappelijke kennis in te schatten en 
bijdragen te leveren aan het maatschappelijk debat. 

 
 
1.2 Domeinspecifieke doelstellingen. 
 
Specifieke einddoelstellingen die met opleidingsonderdeel beoogd worden zijn: 
 
• een grondige kennis van het theoretisch denkkader en van de stand van zaken in het 

wetenschappelijk onderzoek van het deeldomein waarin de student zich specialiseert; 
• grondige kennis hebben van de gevorderde/gespecialiseerde geografische methoden en 

deze methoden op correcte wijze kunnen toepassen in een onderzoekscontext; 
bovendien inzicht hebben in de mogelijkheden en de beperkingen van de verschillende 
technieken;  

• geografische vakliteratuur kunnen raadplegen en deze vanuit een kritisch 
wetenschappelijke houding op haar relevantie beoordelen; 

• wetenschappelijke literatuur uit de basiswetenschappen van de geografie kunnen 
begrijpen en integreren in geografische probleemoplossing; 
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• in staat zijn zich zelfstandig nieuwe inzichten, technologische en methodologische 
ontwikkelingen binnen de geografie eigen te maken;  

• de bestudeerde verschijnselen op verschillende ruimtelijke schalen kunnen analyseren 
en inzichten op die verschillende schalen met elkaar combineren; 

• de bestudeerde verschijnselen in hun historisch kader plaatsen en vanuit dat tijdskader 
inzicht in die verschijnselen afleiden en toekomstscenario’s kunnen uitbouwen; 

• in staat zijn in interdisciplinair teamverband de ruimtelijke dimensie van de problematiek 
te verduidelijken en een synthetiserende bijdrage te leveren aan de oplossing; 

 
 
2 EISEN VOOR EEN VERANTWOORD ONDERZOEK EN 

MASTERPROEF 
 
2.1 Objectiviteit en kritische houding 
 
"Het denken mag zich nooit onderwerpen noch aan een dogma, noch aan een partij, noch 
aan een vooroordeel, noch aan om het even wat, maar uitsluitend aan de fouten zelf, want 
zich onderwerpen betekent het einde van alle denken" (Poincaré, 1854-1912). 
 
Het onderzoek moet afstand nemen van de godsdienstige, politieke en persoonlijke 
voorkeuren van de onderzoeker. Dit betekent dat deze geen invloed mogen hebben op de 
resultaten van het onderzoek en dat de resultaten ook verifieerbaar zijn door derden. Dit 
betekent niet dat bepaalde onderwerpen op zich gemeden moeten worden omdat ze een 
godsdienstige, politieke of persoonlijke dimensie hebben. 
 
Gevolg 
 
• geen feiten verzwijgen voor de lezer 
• geen gekleurd taalgebruik (vb. ‘deze ondoordachte uitspraak’; ‘ de oudjes vonden het’) 
• geen ongefundeerde eigen meningen maar argumenten en tegenargumenten inbrengen. 
 
 
2.2 Wetenschappelijk gefundeerdheid 
 
Een wetenschappelijke tekst vertoont een methodische, logische opbouw. 
De stellingen die erin geponeerd worden zijn controleerbaar. 
De tekst getuigt van intellectuele eerlijkheid. 
Wat onderscheidt het wetenschappelijk schrijven verder van alle andere vormen van 
schrijven?  
 
Het motief 
Wetenschappelijke werken hebben als doel de lezer te informeren en niet de lezer te 
onderhouden. De lezer is  een medewetenschapper (iemand met hetzelfde opleidingsniveau, 
maar die eventueel een andere richting is ingeslagen, b.v. een medestudent, een professor 
die niet van hetzelfde labo is ...) die deze informatie wenst te gebruiken om bijvoorbeeld 
meer te leren over een proces, een onderwerp.  
 
De stijl 
Bondigheid, een standaardformaat en een degelijke toepassing van grammatica en 
punctuatie zijn kenmerken van goed geschreven wetenschappelijke teksten. De auteurs 
hebben iets belangrijks te communiceren en willen er zich van vergewissen dat anderen de 
belangrijkheid van hun werk begrijpen. Bloemrijke taal, gedachtegangen of proza zijn niet op 
hun plaats in het wetenschappelijke schrijven omdat ze de voorgenomen betekenis die de 
schrijver wenst over te brengen kan verhullen.  
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De toon 
Wetenschappelijk schrijven is feitelijk en objectief. De schrijver geeft informatie zonder 
emoties en zonder "editorialisatie", d.w.z. opinievorming uit persoonlijke invalshoek. 
Wetenschappelijke werken worden geschreven voor wetenschappers. Je schrijft dus voor je 
vakgenoten. Je publiek heeft dus een gelijkaardige kennis als jij. Dus, wanneer je het 
onderwerp voorstelt en beschrijft en de resultaten interpreteert, kan je aannemen dat je 
publiek enige wetenschappelijke woordenschat bezit. Bij de vraag hoeveel 
achtergrondinformatie je dient toe te voegen kan je ervan uitgaan dat je publiek weet wat je 
zelf tijdens de lessen leerde. 
Herneem niet woordelijk informatie uit een artikel of cursusboek (tenzij de formulering zelf 
essentieel is). Denk eraan dat je voor vakgenoten schrijft in een stijl die zij duidelijk moeten 
kunnen begrijpen. 
 
 
2.3 Vaardigheden 
 
Om een goed geschreven wetenschappelijke tekst voor te bereiden volgens de algemene 
werkwijze, dienen er een paar vaardigheden beheerst te worden 
 
1. Een degelijke kennis van de taal (de meeste publicaties worden in internationale 

tijdschriften gepubliceerd met Engels als voertaal), hier gewoonlijk Nederlands 
2. Het begrijpen en kritisch beoordelen van de wetenschappelijke methode 
3. Het begrijpen van wetenschappelijke concepten en vakjargon 
4. Gevorderde kennis van wordprocessing 
5. Kennis van grafische software 
6. De bekwaamheid om wetenschappelijke artikels te lezen en te evalueren 
7. De bekwaamheid om de oorspronkelijke literatuur op een efficiënte manier te doorzoeken 
8. De bekwaamheid om de betrouwbaarheid van internetbronnen te evalueren 
 
 
3 HET FORMAAT VAN EEN WETENSCHAPPELIJKE TEKST 
 
Wetenschappelijke rapporten zijn beschrijvingen van hoe een wetenschappelijke methode 
werd gebruikt voor het bestuderen van een probleem en welke resultaten dit opleverde. Ze 
volgen een standaardformaat dat de lezer toelaat om, in de eerste plaats, zijn/haar 
belangstelling voor de tekst te bepalen, om vervolgens de samenvatting te lezen teneinde 
meer te weten te komen en om dan uiteindelijk de thesis zelf te lezen voor alle details. Dit 
formaat wordt gebruikt in wetenschappelijke publicaties en laat toe om grote volumes 
informatie te scannen in een betrekkelijk korte tijd en zo meer tijd te kunnen spenderen aan 
het lezen van die publicaties die de gezochte informatie wel geven. De thesis volgt eveneens 
dit formaat. Vraag aan je promotor een reeks "goede voorbeelden" van vorige thesissen.  
 
De tekst van de masterthesis kan als volgt ingedeeld worden 
 
• Voorblad 
• Dankwoord (niet verplicht) 
• Inhoudsopgave 
• Samenvatting (Abstract): 1 pagina in het Nederlands en 1 in het Engels 
• Inleiding met probleemstelling en doelstelling 
• Literatuurstudie (theoretisch kader) 
• Materialen en Methoden  
• Discussie van deskresearch en terreinwerk 
• Resultaten  
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• Algemeen besluit (inclusief toekomstperspectief) 
• Geraadpleegde bronnen 
• Eventuele bijlagen 
 
Naargelang van je onderwerp zijn afwijkingen hiervan mogelijk. Je geeft ook aan elk deel 
best een eigen titel die de concrete inhoud ervan weerspiegelt.  
 
 
3.1 Titel 
 
De titel is zeer concreet, beknopt en geeft exact het onderwerp en de grenzen ervan 
weer .  
In de titel wordt het onderwerp gekozen via trefwoorden, die exact het onderwerp duiden, en 
in een onderwerpenindex of een systematische catalogus worden vermeld. 
 
Indien er geen geijkte en duidelijke Nederlandstalige term bestaat, wordt de anderstalige 
term gebruikt. 
 
De titel geeft weer WAT (de probleemstelling van het onderwerp) men behandelt. Een 
subtitel verwijst soms naar de werkmethode (gevallenstudie, literatuuronderzoek), de 
begrenzing in ruimte of tijd, variabelen, … enz. 
 
 
3.2 Samenvatting 
 
De samenvatting handelt over de totale masterproef . Ze bevat (1) een inleiding 
(probleemstelling en doelstelling), (2) een korte beschrijving van de methodes, (3) de 
resultaten en (4) de conclusie. De Samenvatting bevat geen referenties of verwijzingen naar 
figuren. 
 
 
3.3 Inleiding 
 
De inleiding geeft bondig de motivatie van de studie, hoe deze in de al bestaande kennis 
past en de globale doelstellingen van het werk (probleemstelling ) weer. De inleiding 
behandelt de achtergrond of het  historisch perspectief van het onderwerp . Primaire 
bronnen of eerstehands tijdschrift- en “review”-artikels, eerder dan secundaire bronnen zoals 
cursusboeken, worden gebruikt om de lezer naar het oorspronkelijke werk te verwijzen. 
Inconsistenties, onbeantwoorde en/of nieuwe vragen resulterend uit voorgaand onderzoek 
zetten de stap naar de huidige studie. 
 
De inleiding behandelt ook de doelstellingen van het werk . Wat is de probleemstelling? 
Welke theoretisch kader wordt gebruikt? Welke hypothesen worden in relatie met theorie en 
probleem geformuleerd en hoe worden ze nagetrokken? De probleemstelling en de 
hypothesen moeten kort worden weergegeven, hetzij in een enkele zin of in een aantal 
krachtige, samenvattende punten. 
 
De inleiding bevat ook  bondig wat de lezer in de thesis achtereenvolgens gaat lezen aan de 
hand van een bondige indeling van het werk, hoe men tewerk is gegaan (bv.  bevragingen of 
boringen) en wat de lezer in de verschillende hoofdstukken terugvindt. 
 
Doelstellingen en ondernomen acties die om verschillende redenen niet werden bereikt 
worden met de oorzaken van het falen vermeld. Het geeft de lezer van bij het begin een 
overzicht wat niet in de thesis terug te vinden is en waarom. 
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3.4 Literatuurstudie – Theoretisch kader 
 
In deze sectie wordt de stand van kennis in verband met het behandelde onderwerp 
gegeven op basis van een doorgedreven literatuurstudie. Het is deze sectie die als basis zal 
dienen om de resultaten van uw eigen onderzoek te kaderen en te verklaren. Soms volstaat 
het niet om de stand van de literatuur als dusdanig weer te geven, maar moet de context van 
sleutelbijdragen en van confrontaties tussen verschillende opvattingen geduid worden. Het is 
dikwijls nuttig om deze literatuurstudie te synthetiseren in een overzichtstabel of figuur.  
 
 
3.5 Materialen en Methoden 
 
Het deel materialen en methoden beschrijft in goed gestructureerde paragrafen/onderdelen 
hoe het experiment/de waarneming uitgevoerd werd en welke materialen (stalen, 
reagentia, statistieken, kaarten, enquêtes, steekproeven,…) gebruikt werden. De auteur 
verschaft voldoende details om een andere wetenschapper toe te laten het “experiment” te 
herhalen. Wanneer en waar het werk uitgevoerd werd is enkel belangrijk als de studie op het 
terrein uitgevoerd werd of indien een omgeving als zodanig het onderzoeksobject is, en dient 
dus niet vermeld te worden indien het om een laboratorium of desktop studie gaat. Indien 
een specifieke techniek en onderdeel niet in het eigen laboratorium kon gebeuren, maar b.v. 
de expertise of het materiaal elders gebruikt kon worden, moet dit wel vermeld worden (en in 
het dankwoord). 
 
Conventionele technieken en methoden, die algemeen gekend zijn, worden niet in detail 
uitgelegd maar moeten (kort) vermeld worden. Indien alternatieve methoden bestaan moet 
de keuze verantwoord worden.  
 
 
3.6 Resultaten 
 
De sectie resultaten bevat de samenvatting van de bevindingen van het experiment of 
de waarneming , zonder enige uitleg te geven over hun betekenis (de "waarom’s" worden 
gereserveerd voor de sectie "Discussie "). In sommige gevallen is het presenteren van de 
resultaten afzonderlijk van de discussie minder aangewezen. In voorkomend geval is het 
mogelijk beide secties (resultaten en discussie) te combineren. Het is aangewezen in dit 
verband overleg te plegen met de promotor. 
 
Een goede sectie "Resultaten" bevat minstens twee componenten: 
 
1. Een tekst  die de kern van deze sectie vormt. 

 
2. De grafische illustratie die de lezer helpt de data te visualiseren om sneller inzicht in de 

gegevens te krijgen dan door het lezen van een lange omschrijving.  
 
3.7 Discussie 
 
In het deel “discussie” worden de resultaten geïnterpreteerd en mogelijke verklaringen 
gegeven.  
 
De auteur moet 
 
1. De resultaten samenvatten zodat ze de conclusie ondersteunen. 
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2. Inconsistenties in de resultaten beschrijven of mogelijke foutbronnen aanduiden. Dit is 
wetenschappelijk de correcte methode. Anomalieën in de resultaten trachten te 
verbergen is wetenschappelijk fout. De aard van de thesis bepaalt de mate dat aan 
mislukte experimenten aandacht wordt gegeven (raadpleeg de promotor). Opgelet: 
resultaten die een hypothese onderuit halen zijn zeker géén mislukte resultaten. 

 Het kan natuurlijk zijn dat je verschillende malen de cyclus theorie-hypothesen-
observatie-toetsing doorloopt. Je kan dan telkens bespreken waarom en hoe je de 
bekomen resultaten niet gepast vindt en een nieuwe cyclus begint.  

3. Beschrijven hoe de resultaten passen in de al bestaande kennis (literatuurstudie – 
theoretisch kader).  

 
 
3.8 Algemeen besluit (inclusief toekomstperspectief ) 
 
Hier gebeurt het koppelen van de doelstellingen aan de conclusies. Zorg er dus voor dat de 
probleemstelling en hypothesen die je in de inleiding omschrijft duidelijk worden 
beantwoordt. Eventuele tekortkomingen van het huidige werk worden aangehaald. Bespreek 
mogelijke toekomstige onderzoekslijnen op basis van je werk. 
 
 
3.9 Geraadpleegde bronnen 
 
De rubriek “Geraadpleegde bronnen” bevat de werken die de auteur consulteerde bij de 
voorbereiding van zijn/haar scriptie. Dit is geen "bibliografie", een bibliografie is een ruime, 
soms volledige referentieweergave betreffende een bepaald onderwerp. Je moet er natuurlijk 
wel voor zorgen dat je de belangrijkste bronnen geraadpleegd hebt en de nodige kennis 
vergaard hebt om vanuit de huidige stand van zaken je probleemstelling aan te pakken.  
 
Je moet met het opzoeken van informatie op websites voorzichtig zijn en nagaan hoe 
betrouwbaar die informatie wel is. Tenzij het om elektronisch consulteerbare 
wetenschappelijke publicaties gaat, zijn deze bronnen niet onderworpen aan 
wetenschappelijke evaluatie en zijn ze niet altijd betrouwbaar. Vermijd in dat geval het 
gebruik van websites om wetenschappelijke kennis te vergaren.  
 
Naar de geraadpleegde bronnen wordt in de rubrieken "Inleiding", “Literatuurstudie en 
theoretisch kader” en "Discussie" van de scriptie via de bronvermelding verwezen. 
 
De procedures besproken in "Materiaal en Methoden" zijn vaak aanpassingen van reeds 
bestaande werken. 
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4 REFERENTIES IN DE TEKST 
 
Voor de bronvermelding van geraadpleegde bronnen wordt aan het einde van de zin of 
alinea tussen haakjes de naam van de auteur en het publicatiejaar geplaatst:  (Naam, Jaar)  .  
 
Bronvermelding in de tekst dient om de lezer de noodzakelijk geachte inlichtingen te ver-
strekken aangaande de gebruikte bronnen en dat zonder de lezing te storen. 
De bronvermelding gebeurt nauwkeurig, d.w.z. naar de exacte bladzijde(n) waaruit de 
informatie geput werd. Meestal verwijst men naar maximaal 1-2 bladzijden. Bij 
samenvattingen en vooral bij het vermelden van een redenering van een auteur kan het zijn 
dat men naar meer dan 2 bladzijden tot zelfs een volledig boek of boeken moet verwijzen. In 
dat allerlaatste geval worden de bladzijden niet vermeld. 
 
‘Er wordt algemeen aangenomen dat Petri-netten een handig werktuig zijn bij Business 
Process Redesign (Van der Aalst & Van Hee, 1996:16).’ 
Met deze wijze van refereren in de tekst zelf verwijst de schrijver in dit geval naar een artikel 
(en daar in blz. 16) van Van der Aalst en Van Hee dat achteraan in de bibliografie moet terug 
te vinden zijn. Als we naar de bibliografie gaan kijken moeten we in dit geval het volgende 
terugvinden: 
Van der Aalst, W.M.P., K. Van Hee, (1996), Business Process Redesign: a Petri-net based 
approach, Computers in Industry, vol. 29, nr. 1, 15-26.   
 
Indien méér dan één werk van een auteur uit hetzelfde jaar wordt gebruikt, kan dit 
aangegeven worden door een bijkomende verwijzing in de bibliografie (met name het jaartal 
gevolgd door een letter - a, b ...). In de tekst wordt op dezelfde manier gewerkt: 
 
B.v. (Krugman, 1990b:9-12) 
Deze referentie geeft aan dat men verwijst naar een tweede artikel of boek uit de bibliografie, 
geschreven door Krugman in het jaar 1990.  
 
 
De bronvermelding wordt dus in de lopende tekst geplaatst op het einde van een zin of 
alinea. Bij een opsomming staat ze na het dubbelpunt dat de opsomming inleidt.  
 
Wanneer men verwijst naar een gesprek/interview wordt dit als volgt vermeld: (NAAM, 
Initialen van de voornaam van de geïnterviewde, datum). De alfabetische lijst van personen 
wordt na de lijst van de bronnen toegevoegd. In deze lijst wordt tevens de functie en affiliatie 
(bedrijf, organisatie, …) van de persoon toegevoegd. 

 
Volledige overeenstemming tussen de referentielijst (de rubriek "Geraadpleegde 
bronnen") enerzijds en de bronvermelding in de tekst anderzij ds is een absolute 
vereiste  Elke bronvermelding in de tekst moet in de bibliografie kunnen worden gevonden 
en omgekeerd. 
 
 
Er bestaat gespecialiseerde software voor referentiemanagement (bv. Endnote, Reference 
Manager, …). 
 
OPGEPAST: Het verzamelen en formatteren van referenties kan veel tijd in beslag nemen! 
Werk aan je referentielijst vanaf het moment dat je begint te schrijven aan je thesis en wacht 
zeker niet tot het einde! 
 
In je tekst moet je soms citaten verwerken (bijvoorbeeld interviews) of noodgedwongen 
letterlijke overnames van auteurs (zie ook volgend punt). Maak duidelijk dat dit geen eigen 
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tekst is, maar letterlijke overnames door de tekst tussen aanhalingstekens te plaatsen en 
cursief te schrijven en erachter de bron te vermelden. Indien het om een citaat uit de 
literatuur gaat, worden de hierboven vermelde regels gevolgd. Anders wordt de (schuil)naam 
van de geïnterviewde, en eventueel bijkomende relevante informatie (bijvoorbeeld leeftijd, 
geslacht, nationaliteit) vermeld. 
Zie het citaat van Poincaré onder 2.1 in deze tekst als voorbeeld. 
 
 
5 PLAGIAAT IS ONAANVAARDBAAR: OMSCHRIJF WAT JE LEES T 
 
Woordelijke overname zonder aanhalingstekens en/of bijna woordelijk overname en/of 
letterlijke vertaling zonder nauwkeurige bronvermelding met aanduiding van de bladzijden is 
intellectuele diefstal of plagiaat. Hetzelfde geldt voor niet letterlijke overname van publicaties 
zonder nauwkeurige bronvermelding.  
Onder deze noemer valt o.m. het (al dan niet letterlijk) overnemen van redeneringen zonder 
in de onmiddellijke omgeving ervan naar de betreffende bron te verwijzen. 
 
Dergelijke praktijken kunnen door de examencommissi e worden bestraft met 
afwijzing. Hiertoe kan gebruik gemaakt worden van s pecifieke software.  
 
Om het ontstaan van plagiaat te voorkomen, verdient het aanbeveling om, van bij het begin 
van de literatuurstudie, het bronnenmateriaal en het gebruik ervan zo nauwgezet mogelijk te 
noteren.  
 
Een van de beste manieren om te weten of men een werk van een auteur begrijpt is het 
samen te vatten in eigen bewoording. Bega niet de fout door enkel de tekst van het 
cursusboek of het artikel woord voor woord te kopiëren enkel omdat je denkt dat je het zelf 
niet beter had kunnen zeggen. 
Neem de gewoonte om de informatie uit de bron te parafraseren en noteer zorgvuldig de 
bron. Plagiaat is het "nemen" van iemands ideeën en werken (ook tekst) en deze door laten 
gaan als een eigen product. Dit houdt ook in de bron te citeren en de woorden woordelijk 
over te nemen. Letterlijke overname kan indien de formulering belangrijk is of indien de tekst 
door de citerende auteur niet beter geformuleerd kan worden. Dit is in het bijzonder aan te 
raden in geval van definities of bij citeren van resultaten uit kwalitatief onderzoek (b.v. 
interviews). Dit gebeurt dan tussen aanhalingstekens, cursief gezet, met vermelding of het 
vertaald is en met bronvermelding. Overgenomen figuren of foto's gaan altijd gepaard met 
bronvermelding, indien licht gewijzigd met vermelding van de formulering "naar ..." + bron of 
"aangepast naar ... " + bron.  
Meestal is plagiaat onopzettelijk maar het resultaat van een gebrek aan begrip over het 
materiaal. Het is echter strafbaar en wordt zeer ernstig genomen. Als je in je eigen woorden 
kan zeggen wat je denkt dat de auteur bedoelt, dan heb je het waarschijnlijk ook begrepen. 
Indien je dit niet kan zal je het artikel nog een paar keer dienen te lezen of hulp inroepen van 
je promotor. 
 
Meer informatie met betrekking tot plagiaat, plagiaatdetectie en plagiaatpreventie is hier 
terug te vinden: http://www.kuleuven.be/plagiaat 
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DE STARTNOTA 
 
In het kader van het onderzoeksseminarie wordt een startnota opgesteld met een omvang 
van 5 tot 8 pagina’s. 
 
Inhoud 
 
• Titel van de thesis + eventueel subtitel / Promotor / eventueel co-promotor 
• Motivatie (waarom dit onderwerp?) , uitgangspunten, stand van zaken van het onderzoek 

op dat terrein, wetenschappelijke relevantie. 
• Doelstelling van de verhandeling en (eventueel) probleemstelling. Wat wil men bereiken 

met de voorgestelde studie? Welke problematiek ligt ten grondslag  
• Eerste verkenning van een theoretisch kader. Theoretische model(len) of begrippenkader 

van waaruit men denkt het probleem te kunnen analyseren. Eventueel aansluiting met 
bepaalde cursus (of onderdelen hiervan) aangeven. Eventuele aansluiting met lopende 
onderzoeksprojecten aangeven. 

• Onderzoeksvragen en (eventueel) hypothesen. Enkele onderzoeksvragen formuleren: 
"welke vragen wil ik met deze studie beantwoorden"?  Onderscheid maken tussen hoofd- 
en  nevenvragen. Vanuit het theoretisch kader afleiden van hypothesen die men wil 
toetsen. 

• Soort onderzoek en onderzoeksmethode. Voorstel + verantwoording voor een 
verwerkingswijze, analyses, proeven, vormen van terreinwerk die men wenselijk/nodig 
acht. 

• Afbakening van het studiegebied. Schaalniveau bepalen/onderzoekseenheden. Indien 
van toepassing: verantwoording keuze  van "case study". 

• Voorlopig plan (stappen vertaald in hoofdstukken en paragrafen). Omvat meestal 
o theoretisch kader (internationale literatuurstudie) ontleding van de 

kernbegrippen (ref. titel) theorieën - noodzakelijke achtergrondkennis, 
richtinggevende voorbeelden waaruit methode, indicatoren... kunnen afgeleid 
worden; 

o  praktische toepassing (verzamelen en verwerken van gegevens) soort 
onderzoek en daaraan gekoppelde onderzoeksmethode(n), verantwoording 
en situering van het studiegebied, te ontwikkelen databestanden en hun 
verwerking (m.i.v. kartering – GIS -gebruik, statistische analyses) beschrijving 
van het eigen empirisch werk en (poging tot) verklaring (terugkoppeling naar 
theoretisch kader); 

 
Dit document zal in de loop van de verhandeling wij zigen maar van in het begin zoveel 
mogelijk detailleren: moet als leidraad dienen 
 
• Tijdsplanning. De opeenvolgende stappen goed onderscheiden en een raming maken 

van de tijd hiervoor nodig. 
• Bibliografie, bronnen, adressen van contactpersonen/instellingen:  

o Aangeven welke artikels, boeken, rapporten, websites enz. zullen/kunnen 
geconsulteerd worden (deze lijst is voorlopig en moet later nog aangevuld en 
bijgestuurd worden); 

o De lijst opstellen vanuit doelstelling en probleemstelling: met welke literatuur 
beginnen? 

o Bronnen aangeven : welke gegevens/ data zijn nodig?  
o Voorlopige lijst van kaarten, statistieken; 
o Mogelijke contactpersonen en –adressen.  

 
Zet de referenties onmiddellijk in de goede vorm (zie boven) en wees volledig (ook aantal 
pagina’s, uitgever, plaats van uitgave).  
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6 TIJDSCHEMA 
 

De lijst met onderwerpen voor de masterproef wordt voorgesteld in de loop van het 1ste 
semester van MA 1. De studenten kiezen een initieel onderwerp in samenspraak met de 
promotor tegen 15 maart (2de semester MA1).  

Voor sommige onderwerpen dient een eerdere beslissing genomen te worden (vb aanvraag 
reisbeurs ontwikkelingsland, thesis in kader van archeologische opgraving, ....). Dit moet dan 
steeds duidelijk vermeld worden bij de opgave van de thesisonderwerpen. 

Tijdens het onderzoeksseminarie (2de semester MA1) werkt de student een startnota uit 
zodat hij/zij het onderwerp eventueel nog kan wijzigen of bijsturen.  

De keuze kan gefinaliseerd worden tegen het begin van de juni-zittijd. 

Veranderingen van onderwerp na deze periode dienen gemotiveerd te worden en 
opgevolgd/goedgekeurd door de studievoortgangscommissie. 

In groepjes van 5-6 studenten, die telkens begeleid worden door minstens twee ZAP-leden, 
waaronder de promotor, worden twee mondelinge presentaties gehouden, waarbij de 
medestudenten en de begeleiders aanwezig zijn: in een eerste seminarie presenteren ze 
vooral het werkplan en strategie en literatuuroverzicht. Deze presentatie vindt plaats in de 
loop van de maand november van het tweede masterjaar. Een tweede presentatie vindt 
plaats in de loop van de maand maart: tijdens deze presentatie dienen ze hun voorlopige 
resultaten toe te lichten en aan te geven hoe ze hun werk gaan finaliseren. Deze 
gemeenschappelijke begeleidingsmomenten hebben niet enkel een inhoudelijke functie: het 
feit dat studenten een mondelinge presentatie dienen te geven van eigen werk laat ook toe 
om feedback te geven op de wijze van presenteren en de wijze waarop ze vragen 
beantwoorden/zich verdedigen. De collectieve begeleiding is dus vooral bedoeld om de 
doelstellingen die verband houden met de presentatie van wetenschappelijk werk en het 
deelnemen aan discussies te helpen realiseren. Verder zijn ze belangrijk om ervoor te 
zorgen dat studenten ook van elkaar kunnen leren: ze kunnen elkaar feedback geven en zelf 
leren van ideeën die anderen formuleren of van feedback die anderen krijgen.  
 
 
7 STAP PER STAP INSTRUCTIES VOOR HET VOORBEREIDEN 

VAN EEN WETENSCHAPPELIJKE TEKST 
 
 
7.1 De timing 
 
Het voorbereiden van een wetenschappelijke thesis is zwaar werk. Het zal veel meer tijd in 
beslag nemen dan je ooit gedacht hebt. Een eerste stap is het schrijven van de startnota 
(streefdatum: einde mei 1ste MA).  
 
Voor de definitieve tekst van de verhandeling dien je tijd te voorzien voor één of meer 
proeflezingen en herzieningen. Stel je werk in etappes op dan zal het eindproduct veel beter 
zijn dan als je alles op het laatste ogenblik tracht te verwezenlijken. 
 
Een goed startpunt is de eerste versie van de inleiding te schrijven. Ten laatste direct na de 
wintervakantie van het 2de MA zou je al de inleiding en de literatuurstudie aan je promotor 
moeten kunnen voorleggen voor een eerste evaluatie.  
 
In geval het eindwerk terreinwerk omvat dat tijdens de zomervakantie tussen 1ste en 2de MA 
plaats heeft, kan het gebeuren dat de literatuurstudie maar gedeeltelijk kan afgewerkt 
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worden voor de aanvang van het terreinwerk. In dit geval dringt overleg met de promotor zich 
op.  
 
 
7.2 Indeling van de thesis en richtlijnen voor omva ng en lay-out 
 
Hoewel de inhoud belangrijk is, bepaalt het uitzicht van je thesis de eerste indruk die de lezer 
krijgt. Als de pagina's niet op volgorde zitten en de inkt ver op is, zal de lezer - onbewust of 
niet - een slordige scriptie associëren met slordige wetenschap. Je kunt je een dergelijke 
reputatie niet veroorloven. Opdat je werk serieus genomen zou worden, dient je werkstuk er 
professioneel uit te zien. Hiervoor zijn tegenwoordig alle middelen binnen handbereik.  
Indien je promotor je geen specifieke instructies gegeven heeft, zal het hiernavolgende lay-
out voorstel je werk een professionele aanblik geven. 
 

7.2.1 Instructies voor de indeling / lay out / voet noten en literatuurreferenties  
 
• A4, enkelzijdig,1.3 of 1.5 interlinie  
• Minimale marges 2 cm  
• Lettergrootte min 11, bij voorkeur 12  
• Maximum aantal pagina’s is 125 voor het tekstgedeel te (incl. kaarten, fig. tabellen) 

(exclusief  bijlagen, inhoudstafel en lijst geraadpleegde bronnen)  
 

7.2.2 Kaft + Titelblad 
 
Voor opmaak richt u zich tot de secretariaten van de afdelingen. De secretariaten beschikken 
over het bestand met de officiële titels doorgegeven door de secretaris van de 
examencommissie.  
 

7.2.3 Inhoudstabel 
 
Inclusief een lijst van figuren, tabellen en bijlagen, met paginanummering rechts uitgelijnd 
(zie ook verder) 
 

7.2.4 Tekst indeling  
 
• Stel een logische indeling op: delen / hoofdstukken / paragrafen / subparagrafen 

Gebruik maken van een numeriek systeem: 
• Deel I 
• Hoofdstuk 1 
• Paragraaf 1.1 
• Subparagraaf 1.1.1 
• Indien verdere onderverdeling nodig of wenselijk is: a.b.c. (geen 1.1.1.1.). In de 

inhoudstabel opnemen t/m dit 4e niveau. 
• Bewaak het evenwicht tussen de hoofdstukken. Deze moeten niet noodzakelijk even lang 

zijn, de logica van de indeling staat voorop. 
• Gebruik geen overvolle bladspiegels: regelmatige indeling in paragrafen 
• Kernwoorden mogen schuin gezet of onderstreept worden 
• Gebruik de officiële spelling  
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• Zoveel mogelijk, voor alle vaktermen, een Nederlandse term gebruiken. Anderstalige 
termen tussen "  ", tenzij deze in het vakjargon helemaal zijn ingeburgerd.  

• Afkortingen bij eerste gebruik: duidelijk aangeven en uitschrijven met afkorting tussen (). 
Indien vaak van toepassing: lijstje met afkortingen als bijlage bijvoegen en hiernaar 
verwijzen  

• Vermijd zo veel mogelijk het gebruik van voetnoten. 
• Geen figuren zonder titel en bronvermelding. Indien overgenomen: ook secundaire bron 

(auteur, jaartal: exacte pagina). Indien zelf gemaakt: bron data + "eigen verwerking" 
Bronvermelding voor basiskaarten hoeft niet: dus niet ‘Bron: TeleAtlas’ (zie ook verder). 

• Verwijzingen naar eventuele bijlagen: in de tekst, tussen ().  
• Inlassen van foto’s of  ander beeldmateriaal: alleen indien dit een inhoudelijke bijdrage 

levert (ook hier titel en bron).  
 

7.2.5 Bijlagen  
 
Bijlagen zijn niet noodzakelijk. Alleen op te nemen: de data / tabellen/ grafieken die ook 
gebruikt worden in de tekst of de basis vormen voor interpretatie / bewerking. Verwijzingen 
naar de bijlagen opnemen in de tekst daar waar relevant. Overleg met je promotor kan 
helpen om te beslissen wat wel en wat niet in de bijlagen moet.  
 

7.2.6 Bibliografie  / Literatuurreferenties  
 
Onderscheidt in drie verschillende lijsten  
 
• publicaties: boeken, tijdschriften en rapporten  
• niet gepubliceerde stukken: bv. thesissen, onderzoeksverslagen, interne memo’s, 

cursussen, enz  
• webadressen (indien duidelijk identificeerbare tekst met auteur of verantwoordelijke 

instelling of organisatie, titel, jaartal: dan bij artikels)  
• de lijsten alfabetisch opstellen naar auteursnaam/ indien dezelfde auteur meerdere 

publicaties heeft: chronologische schikking/2 publicaties in het zelfde jaar: 2000a, 2000b 
(zie sectie 4). 

 
 
7.3 Dankwoord  
 
Vernoem de personen die voor elk aspect deelnamen aan of bijdroegen tot je werk. Bij 
gedeelde informatie vernoem je de persoon met wie je die informatie deelde. Bronnen van 
financiële steun dienen hier ook vermeld te worden. 
 
 
 
7.4 Inhoudsopgave  
 
Maak gebruik van je software om de hoofdingen en onderhoofdingen te formatteren zodat je 
nadien de inhoudsopgave automatisch kan opvragen. 
Hoofdingen: Aligneer de hoofdingen Samenvatting, Inleiding, Materiaal en Methoden, 
Resultaten, Discussie en Referenties links. Wees consistent in het formaat en 
"hoofdlettergevoeligheid". Start niet telkens een nieuwe sectie op een nieuwe pagina, 
behalve dan als dit zich louter toevallig voordoet. Geen verweesde hoofdingen, wel zinvolle 
titels. 
Onderhoofdingen: Wees hier zuinig mee en behoud een consistent formaat. 
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7.5 Tabellen,  figuren en kaarten 

 
Figuren en tabellen worden apart genummerd en voorzien van een passende titel en een 
duidelijk leesbare legende. Concipieer de figuren en tabellen zo dat ze begrepen worden 
zonder de tekst te lezen.  
In de tekst worden verwijzingen naar een figuur of tabel tussen haakjes vermeld op de meest 
aangewezen plaats binnen de zin. Plaats deze in de tekst zo dicht mogelijk bij het punt waar 
ze vermeld worden. Gebruik descriptieve titels, sequentiële nummering, juiste plaats (titels 
van tabellen boven de tabel, titels van figuren onder de figuur). Centreer de titel van de tabel 
of figuur. Tabellen en figuren vormen een wezenlijk onderdeel van de tekst, en komen 
bijgevolg in de tekst. Uitzondering kan gemaakt worden voor zeer uitgebreide tabellen en/of 
figuren van uitzonderlijke afmetingen, deze mogen ook achteraan het document worden 
geplaatst op aparte pagina's, maar ze dienen steeds voorzien te zijn van het correcte 
onderschrift. Gebruik nooit spaties om een tabel te maken maar wel tabulaties. Vermijd dat 
alle cellen omkaderd zijn (typisch voor een copy/paste uit Excel). Alle tabellen en figuren 
dienen een legende te hebben. 
 

7.5.1 Tabellen 
 
Tabellen worden gebruikt om grote hoeveelheden cijfers en andere informatie die vervelend 
zou zijn om te lezen in prozastijl toch weer te geven. Vraag je af of een grafiek niet beter is 
om de informatie overzichtelijk en begrijpelijk te communiceren. Maak of een tabel of een 
grafiek - en niet beide - om je gegevens weer te geven (de ondersteunende tabel van een 
figuur kan opgenomen worden in bijlage). Schik de categorieën liever verticaal dan 
horizontaal omdat deze schikking makkelijker leest. Elke kolomhoofding wordt gevolgd door 
een eenheid (tenzij eenheidsloos). Deze schikking heeft het voordeel dat je de eenheden 
niet telkens opnieuw dient te noteren bij elk cijfer. Geef elke tabel een naam die zowel een 
titel als een nummer bevat. Gebruik enkele tussenlijn en plaats de titel boven de tabel (lijn 
links uit). Gebruik Arabische cijfers en nummer je tabellen respectievelijk volgens de 
volgorde waarin ze in de tekst besproken worden. Titels worden gegeven met een 
zelfstandig naamwoord en niet met een volledige zin. De lezer dient in staat te zijn om de 
essentie van de tabel te begrijpen zonder naar de tekst te moeten refereren. Centreer 
numerieke waarden op het decimale teken (. of ,) en geef voor alle waarden hetzelfde aantal 
betekenisvolle cijfers na de . of ,. Geef een legende bij elke tabel. 
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7.5.2 Figuren 
 
Een figuur is elke grafische illustratie die geen tabel is. Zo worden in wetenschappelijke 
werken kaarten, puntengrafieken, lijngrafieken, taartgrafieken, tekeningen, foto's, en 
satellietbeelden allemaal figuren genoemd.  
Figuren worden altijd genummerd en de titel wordt onderaan gezet (links uitgelijnd). Titels 
worden steeds met tussenlijn één geschreven. Gebruik Arabische cijfers en nummer de 
figuren respectievelijk met de volgorde van bespreking in de tekst. Er zijn verschillende 
manieren voor een correcte weergave van punten, inspringing en hoofdletters in de titel van 
de figuur. Het belangrijkste is om consistent te zijn. De titel van een figuur bestaat uit 
zelfstandige naamwoorden en niet uit een volledige zin. De lezer dient in staat te zijn om de 
essentie van de tabel/figuur te begrijpen zonder naar de tekst te moeten refereren. Titels die 
enkel de naam van de x-as en de y-as weergeven zijn niet aanvaardbaar. Een legende moet 
bijgevoegd worden. De legende kan in de figuur inbegrepen zijn en maakt dus deel uit van 
het figuurkader. Daarnaast kan de legende ook verklaard worden als deel van de figuurtitel. 
Beide zijn aanvaardbaar zolang ze consistent zijn. 
Vergeet nooit bronvermelding bij overname (zelfs als er op de figuur zelf al een bron vermeld 
is) en zelfs bij bewerking van gegevens. 
 

7.5.3  Kaarten 

 
Kaarten zijn het communicatiemiddel bij uitstek om ruimtelijke informatie weer te geven. Ze 
vormen ook een belangrijk analytisch instrument om patronen en samenhang te otdekken, 
gelijkenissen en verschil in de ruimte na te gaan.  In de bachelor- en masteropleiding 
geografie wordt bijzonder veel tijd geïnvesteerd in het aanleren van cartografische 
vaardigheden. Van studenten wordt dan ook verwacht dat ze deze vaardigheden waar nodig 
aanwenden bij het communiceren van hun onderzoeksresultaten in de geschreven tekst of 
bij de mondelinge presentatie. Het systematisch gebruik van kaarten uit andere publicaties 
door middel van knip –en plakwerk om eigen cartografisch ontwerp te vermijden, wordt 
daarom niet aanvaard.  
Van het zelf geproduceerde kaartmateriaal wordt verwacht dat het van hoge kwaliteit is en 
voldoet aan alle regels van de cartografische grammatica. Flagrante cartografische fouten 
zoals het verkeerd gebruik van kleuren, het weergeven van absolute aantallen met 
choropletenkaarten, onverzorgde layout …), zijn niet aanvaardbaar en zullen dan ook 
aanleiding geven tot een onvoldoende voor de hele thesis. 
 
7.6 Referenties N-J systeem  
 
Lijst de referenties in alfabetische volgorde beginnend met de familienaam van de auteur. 
Gebruik een hangende inspringing (alle lijnen behalve de eerste) van 1 cm om individuele 
referenties te scheiden. Voor beide systemen gebruik je de aanvaarde punctuaties en 
formaten. De referenties van boeken en artikels worden in één alfabetische lijst opgenomen.  
Indien uitzonderlijk een referentie wel geciteerd wordt zonder geraadpleegd te zijn, schrijf je: 
Auteur A (jaartal) geciteerd in Auteur B (jaartal:pagina). 
 
 
7.7 Afkortingen 
 
Als je vaak afkortingen (acroniemen) gebruikt (echter liefst zo weinig mogelijk), voeg dan een 
tabel met de gebruikte afkortingen toe. Het kan handig zijn voor de lezer om deze lijst ook op 
een los insteekblad te hebben. 
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7.8 Confidentialiteit  
 
Geef expliciet aan wanneer bepaalde gegevens niet vermeld kunnen worden wegens 
confidentialiteit.  
 
 
7.9 De inleiding en de literatuurstudie 
 
Voor het schrijven van deze secties heb je een goede basis: de startnota die je maakte 
tijdens het onderzoeksseminarie. Het komt erop aan deze nu verder uit te diepen en te 
verfijnen.  
Voor wat de inhoud betreft: zie het onderwerp ‘startnota’. 
 
 
7.10 De sectie “Materialen en methoden” 
 
De volgorde waarin je de verschillende secties schrijft is niet noodzakelijkerwijs de volgorde 
waarin ze verschijnen in de finale versie van je verhandeling. De sectie "Materialen en 
Methoden" vereist het minste denkwerk doordat je eigenlijk je procedure in je eigen woorden 
formuleert. Het gebruik van bepaalde methoden is aan wel bepaalde regels gebonden, 
bijgevolg dient de gebruikte methode ook verantwoord te worden. Ook hier kan je al deels 
terugvallen op je startnota. 
Het is ook aanbevolen om "Materialen en Methoden" te schrijven op hetzelfde moment dat je 
een andere, moeilijke, sectie schrijft. Beschouw het schrijven van "Materialen en Methoden" 
als een rustperiode voor je hersenen. Hetzelfde geldt voor de figuren en referenties. 
Ook is het belangrijk om "Materialen en Methoden" kort na hun toepassing te schrijven. Bij 
het schrijven van deze sectie, vat je wat je deed samen in volzinnen en goed opgestelde 
paragrafen . Gebruik hier de verleden tijd omdat je het experiment reeds een tijdje geleden 
uitvoerde. Schrijf de procedure in de passieve stijl indien je aanwezigheid niet cruciaal was. 
Een voorbeeld: "Ik haalde de stalen uit de plastic zakjes en plaatste ze in de droogoven" 
dient als volgt geschreven te worden: "De stalen werden uit de plastic bemonsteringszakjes 
gehaald, en vervolgens in de droogstoof geplaatst”, want wie wat deed is irrelevant voor de 
procedure. Het zal waarschijnlijk moeilijk zijn om te beslissen hoeveel details men in de 
sectie "Materialen en Methoden" zal geven. Aan de ene kant vervelen te veel details de 
lezer, maar aan de andere kant dienen er genoeg details gegeven te worden zodat de lezer 
het experiment kan reproduceren. Ga ervan uit dat de lezer dezelfde kennis bezit als jijzelf. 
Mits je bepaalde lab/terreintechnieken aangeleerd hebt is het niet noodzakelijk om bv. 
conventioneel labo/terreinmateriaal, berekeningen voor oplossingen, werkwijze van 
instrumenten enz. te beschrijven tenzij er essentiële verschillen met alternatieven zijn. 
 
 
7.11 De sectie “Resultaten” 
 
Stel jezelf de vraag wat je uit de gegevens moet halen om je onderzoeksvragen en 
hypothesen te beantwoorden. Heb je specifieke instructies gekregen i.v.m. de organisatie 
van de gegevens (tabellen of grafieken)? Grafische voorstellingswijzen zijn vaak aan te 
bevelen omdat ze de resultaten aanschouwelijker maken. 
Gebaseerd op deze verwachtingen, beslis dan hoe het beste de ruwe gegevens te 
reduceren (organiseren). 
 
Stel jezelf de volgende vragen 
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• Kan ik de resultaten in één zin formuleren? Indien het antwoord ja is, dan is er noch een 
grafiek, noch een tabel nodig. 

• Zijn de cijfers zelf belangrijker dan de trend die ze aantonen? Indien het antwoord ja is, 
gebruik dan een tabel. 

• Is de trend belangrijker dan de cijfers zelf? Indien het antwoord ja is, gebruik een grafiek. 
 
De bedoeling van de sectie "Resultaten" is om de kernbevindingen van je experiment of 
analyse samen te vatten. Als auteur is het jouw verantwoordelijkheid om de ruwe gegevens 
te analyseren en te tonen op een zodanige manier dat je argumenten flink ondersteund 
worden. Het samenvatten van je ruwe gegevens is eigenlijk een oefening in organisatie. 
Eens je een duidelijk overzicht hebt over je bevindingen kan je beginnen te denken aan de 
implicaties.  
Presenteer de gegevens zo eerlijk en objectief mogelijk. Leg uit wat je deed en waarom je dit 
deed. De lezer kan misschien niet akkoord gaan met je redenering, je was tenminste eerlijk 
over je intenties. 
 
De sectie "Resultaten" heeft 2 onderdelen 
 
• Grafische illustraties (tabellen en/of figuren) 
• Een tekst waarin je de bevindingen, o.a. deze weergegeven in de grafische illustraties, 

beschrijft. De bevindingen worden beschreven op een objectieve manier zonder uitleg 
over het waarom of discussie van eventuele implicaties. In dit gedeelte staan dan 
gewoonlijk geen resultaten van andere auteurs die voor de discussie nodig kunnen zijn. 
Deze komen later aan bod. 

 
Je begon je sectie "Resultaten" met het organiseren van je ruwe gegevens in tabellen of 
figuren. De volgende stap is te beslissen in welke volgorde je de tabellen en figuren zal 
presenteren om deze dan één voor één aan de lezer te beschrijven. In de tekst van de sectie 
"Resultaten" verklaar je elke belangrijke bevinding en refereer je de lezer naar de tabel of 
figuur die deze bevinding ondersteunt. 
Een voorbeeld van een goede paragraaf in de sectie "Resultaten" is de volgende: " Opslag 
van koolstof in de bodem. De opslag varieert met de diepte en het vochtgehalte, afhankelijk 
van het bodemgebruik (Figuur 1). Onder akkerland stelt men een geleidelijke afname met de 
diepte vast, met een constante waarde in de top 25 cm. De verschillen in functie van het 
bodemvocht …”. Noteer dat het belangrijke resultaat dat aangetoond wordt in Figuur 1 al in 
de openingszin van de paragraaf wordt aangegeven. Het nummer van de figuur wordt tussen 
haakjes geplaatst aan het einde van openingszin zodat de lezer de gegevens voor zichzelf 
kan bekijken. De volgende zin verschaft specifieke details over de aangetoonde gegevens in 
de figuur.  
Een voorbeeld van een vage, oninformatieve en ongepaste zin is de volgende: "Refereer 
naar de figuren voor de resultaten". Deze zin is ongepast doordat er geen duiding is van de 
auteur betreffende welke bevindingen belangrijk zijn en het is onduidelijk hoe de figuren de 
bevindingen ondersteunen. 
 
Denk bij het beschrijven van de belangrijke bevindingen van je onderzoek aan wat je al weet 
over het onderwerp. Zijn de resultaten zoals verwacht? Komen ze overeen met de 
bevindingen van andere onderzoekers? 
 
• Indien ja kan je je ideeën noteren teneinde ze te gebruiken in de sectie "Discussie". 
• Indien niet probeer dan mogelijke verklaringen te vinden voor het resultaat. Enkele 

oorzaken om in overweging te nemen zijn: 
• een menselijke fout (fout bij de te volgen procedure, fout bij gebruik van materiaal,fout bij 

de bereiding van de oplossingen, variabiliteit indien verschillende onderzoekers hetzelfde 
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meten, of simpelweg wiskundige fouten). Indien je vermoedt dat een menselijk fout je 
resultaten beïnvloedde is het belangrijk dat je dit erkent. 

• de numerieke waarden werden verkeerdelijk ingegeven in het computerprogramma. 
• de grootte van de steekproef was te klein. 
• te grote variabiliteit om enige conclusies te kunnen trekken. 
 
Indien je deze mogelijkheden kan uitsluiten, bespreek je resultaten dan met je promotor. 
Indien er een duidelijke fout is zal een "buitenstaander" deze waarschijnlijk onmiddellijk 
kunnen herkennen. Daarenboven kunnen informele besprekingen je helpen bij de 
verheldering van wat je weet en wat je niet weet over het onderwerp. Bedenkt dat zeker bij 
herlezing de lezer niet de hele tekst "lineair" doorneemt. Het moet mogelijk zijn gemakkelijk 
en onmiddellijk resultaten en bijhorende tekst terug te vinden, zeker de resultaten. 
 
Nu de "hoofdbrok" van je thesis opgesteld is, is het tijd om te beschrijven hoe je werk past in 
wat reeds gekend is. Deze associaties worden in de secties "Inleiding " en "Discussie " 
gemaakt. Deze hoofdstukken worden modulair opgebouwd. 
 
 
7.12 De sectie “Discussie” 
 
De sectie "Discussie" geeft je de gelegenheid om je resultaten te interpreteren en te 
verklaren waarom ze belangrijk zijn . Voor een sterke discussie houd je rekening met 
volgende punten 
 
• vat de resultaten zodanig samen dat ze bewijs verschaffen voor je conclusies; 
• verklaar hoe je resultaten relateren aan bestaande kennis (terugkoppeling naar de sectie  

“Literatuurstudie en theoretisch kader”); 
• duid elke inconsistentie in je data aan. Dit is wenselijker dan de verdoezeling van een 

anomalie in je resultaten, die onaanvaardbaar is; 
• bespreek de bronnen van fouten; 
• bespreek verder onderzoek van je werk. 
 
 
7.13 Het Algemeen Besluit 
 
Hier gebeurt het koppelen van de doelstellingen aan de conclusies. De tekortkomingen van 
het huidige werk worden aangehaald. Bespreek verder onderzoek van je werk. 
In dit deel worden ook eventuele aanbevelingen naar het beleid of voor verder onderzoek 
geformuleerd. Dit is ook de plaats voor het formuleren van uitgesproken eigen meningen. 
 
 
7.14 Herschrijf de sectie “Inleiding en doelstellin g” 
 
De inleiding schetst in het kort de motivatie van de studie, hoe deze in de reeds bestaande 
kennis past en de doelstellingen van het werk. 
Nadat je het eerste ontwerp van Materiaal en Methoden, Resultaten, en Bespreking hebt 
geschreven zou je helemaal thuis moeten zijn in de procedure, de gegevens en hun 
betekenis. Nu ben je in staat om je onderzoek in perspectief te plaatsen. Wat was al eerder 
gekend over het onderwerp? Waren er inconsistenties of onbeantwoorde vragen? Wat 
haalde je uit je onderzoek? Indien je een eigen experiment ontwierp gebaseerd op de 
wetenschappelijke methode heb je waarschijnlijk deze vragen reeds beantwoord. 
De openingszin van je inleiding is meestal een algemene observatie of resultaat dat reeds 
bekend is bij het publiek. De volgende zinnen vernauwen het onderwerp tot het specifieke 
van je onderzoek. 
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De volgende paragrafen verschaffen dan achtergrondinformatie uit de literatuur en 
beschrijven onbeantwoorde vragen of inconsistenties. 
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7.15 De samenvatting 
 
De Samenvatting is een samenvatting van je hele thesis . Hij houdt in 
 
• een introductie (omvang en doel) 
• een korte beschrijving van de methoden 
• de resultaten 
• je conclusies 
 
In de Samenvatting worden er geen vermeldingen gemaakt naar literatuur of figuren. Het 
schrijven van een Samenvatting is een moeilijke taak omdat je de hele thesis dient te 
condenseren in weinig woorden. Een strategie om dit te verwezenlijken is het opsommen op 
een lijst van de kernpunten van elke sectie, alsof je notities nam over je eigen verhandeling. 
Schrijf nadien de kernpunten in volledige zinnen. Herlees je ontwerp op duidelijkheid en 
bondigheid door gebruik te maken van je stem (lees luidop), combineer korte zinnen met een 
koppelwoord, herschrijf afdwalende zinnen en elimineer overbodige informatie. Bekijk bij elke 
herziening hoe je de tekst kan inkorten zodat de uiteindelijke Samenvatting een bondige en 
accurate samenvatting van je werk is. De samenvatting moet ook in het Engels en telkens op 
één pagina.  
 
 
7.16 De titel 
 
De titel is een korte, informatieve beschrijving van de essentie van je thesis . Je kunt een 
titel kiezen bij het begin van het academiejaar maar je zal deze waarschijnlijk herzien na een 
aantal ontwerpen. 
Herinner je dat de lezer zich in eerste instantie op de titel baseert om uit te maken of je werk 
hem/haar interesseert, dusdanig is het meest essentiële element van je titel de descriptieve 
accuraatheid. 
 
 
7.17 Referentielijst 
 
De referentielijst, of de lijst van geraadpleegde bronnen, bevat alle werken die daadwerkelijk 
werden geraadpleegd en waarnaar in de thesis wordt verwezen. 
Men zal trachten steeds zoveel mogelijk de primaire bronnen aan te halen, d.w.z. het 
oorspronkelijke werk en niet een referentie van een referentie. 
De lezer moet in de referentie alle nodige gegevens kunnen vinden om zelf gemakkelijk de 
hand te kunnen leggen op de publicatie waarnaar verwezen wordt. De referenties moeten 
opgesteld worden volgens een consequent systeem. 
 
De referentielijst omvat 
 
• boeken; 
• tijdschriftartikels; 
• proceedings, rapporten, jaarverslagen, brochures, cursussen; 
• dagbladen; 
• interviews, voordrachten en brieven; 
• elektronische databanken en uitgaven op CD-ROM; 
• internet-pagina’s 
 
De aangehaalde werken worden opgegeven in alfabetische volgorde ongeacht het hierboven 
vermelde type. 
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7.17.1 De opgave van een boek  
 
Deze omvat een aantal gegevens, in volgende orde 
 
• de auteur: familienaam en initialen van de voorna(a)m(en); 
• het jaartal van uitgave; 
• de titel (en eventueel de ondertitel) in cursief lettertype; 
• (eventueel) het deel; 
• de plaats waar het boek werd uitgegeven; 
• de naam van de uitgever (of uitgegeven op CD-ROM door …) of het ISBN nummer; 
• (eventueel) de reeks waarin het boek verschenen is, met het nummer; 
• (eventueel) de druk. 
 
B.v.: Berger, J.O. (1980), Statistical Decision Theory: Foundations, Concepts and Methods, 
New York, Springer Verlag 
 
Nederhoed, P. (1981): Helder rapporteren: een handleiding voor het schrijven van rapporten, 
scripties, nota's en artikelen in wetenschap en techniek. Deventer, ISBN 9060016726 , 191 
p. 
 
 
Een boek geschreven door twee of drie auteurs wordt als volgt opgegeven 
 
B.v.: Bourgin, G., Rimbert, P., ... 
Vandersmissen, L., Vandevelde, E., Bourgin, G. ... 
 
Is het aantal auteurs groter dan drie, dan wordt alleen de eerste vermeld: 
B.v.: De Bouckere, e.a. ... 
(in de lijst van bronnen worden ALLE auteurs vermeld) 
 
Omvat een boek een aantal bijdragen van verschillende auteurs, en is een redactiehoofd of 
uitgever bekend, dan geeft men de naam van deze laatste, met de vermelding Ed. 
(meervoud: Eds.). 
B.v.: Bornstein, M., (Ed.) (1987), Comparative Economic Systems, Models and Cases, 
Homewood, R.D. Irwin. 
 
Bij het specifiek verwijzen naar één bijdrage in een boek met verschillende auteurs (of 
editors) is de bibliografische referentie als volgt: 
B.v.: Saito, M. (1988), Logistics Strategies in Japan, in: J. Cooper (ed.), Logistics and 
Distribution Planning, Kogan, London, 152-163. 
 
Is de auteur onbekend (meestal bij rapporten, jaarboeken, e.d.) dan neemt men het 
uitgevende orgaan (b.v. een openbare instelling), en plaatst men het werk onder deze 
benaming. 
B.v.: Ministerie van Economische Zaken (2000), Vestigingseisen van de bedrijven in de 
agglomeratie Antwerpen, ... komt alfabetisch onder de letter M. 
 
Cursussen worden op dezelfde wijze opgegeven als een boek, met de specifieke aanduiding 
dat de referentie een cursus betreft. 
 
 
Opmerking 
Familienamen worden onveranderd opgenomen, zonder verplaatsing van lidwoorden of 
voorzetsels naar achter. 
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dus niet : Kampen, Van, E.J., ... 
maar wel : Van Kampen, E.J., ... . 
 

7.17.2 De opgave van een tijdschriftartikel. 
 
Hierin wordt achtereenvolgens opgegeven 
 
• de auteur(s) 
• het jaar van uitgave 
• de titel van het artikel 
• de titel van het tijdschrift (cursief) 
• de specificatie van het tijdschrift (jaargang of volume, nummer) 
• de locatie van het artikel in het betreffende tijdschrift (begin- en eindpagina) 
 
Voorbeeld: De Meyer, J. (1992), Beschouwingen over het federalisme in België, De Gids op 
Maatschappelijk Gebied, 9de jg., nr. 3, 122-139. 
 
Hier wordt dus niet de titel van het artikel in cursief getypt, maar wel de naam van het 
tijdschrift. 
Is de auteur niet bekend, dan wordt dezelfde notatie toegepast als bij de boeken.  
Bij dagbladen volstaat de vermelding van de naam van het blad en de datum (eventueel ook 
het nummer). 
 

7.17.3 Verslagen van studiedagen, conferenties, pro ceedings 
 
Hierin wordt achtereenvolgens opgegeven 
 
• de auteur(s);  
• Is de auteur onbekend (meestal bij rapporten, jaarboeken, e.d.) dan neemt men het 

uitgevende 
• orgaan (b.v. een openbare instelling), en plaatst men het werk onder deze benaming.  
• het jaar van uitgave; 
• de volledige titel van de studiedag/conferentie; 
• plaats en datum waar het plaatsvond. 
 
B.v.: Janssens, P. (1999), De belastingspolitiek in Vlaanderen, Gent, 15 september.  
 
Bij bijdragen van meerdere auteurs wordt achtereenvolgens opgegeven 
 
• de auteur(s); 
• het jaar van uitgave; 
• de volledige titel van de bijdrage.; 
• In: de auteur(s)/editor(s). Titel van de algemene publicatie; 
• plaats en datum waar het plaatsvond; 
• de locatie van het artikel (begin- en eindpagina). 
  
B.v.: Janssens, P. (1999), De onderneming en de belastingspolitiek. In: Janssens, P, 
Bourgain, M. (Eds), De belastingspolitiek in Vlaanderen, Gent, 15 september, 95-112 
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7.17.4 Interviews 
 
Interviews worden alfabetisch als volgt in de bibliografie vermeld: 
Naam van de geïnterviewde, plaats, bron, datum. 
 
B.v.: Michel, L., Zaventem, VRT archief, 12/09/2001 
Achteraan de lijst van de bronnen komt een alfabetische lijst van personen met vermelding 
van functie en affiliatie.  
 

7.17.5 De opgave van elektronische bronnen 
 
Elektronische bronnen kunnen on-line bronnen zijn of andere types zoals CD-ROMs, 
diskettes, en magnetische banden. On-line bronnen zijn o.a.: sites op het World Wide Web, 
FTP sites, Telnet sites, Gopher sites, Listservers, Newsgroups en E-mail. 
 
Fundamenteel komen er bij de on-line bronnen twee aspecten bij.  
 
1. De datum van de laatste herziening van de overgenomen informatie is van belang, daar 

vooral op het internet, regelmatig herzieningen van teksten gebeuren terwijl de locatie 
dezelfde naam blijft dragen. Klassiek wordt onderaan een pagina deze informatie 
vermeld, dikwijls onder de vorm van ‘Last revision: …’.   Indien de web-pagina geen 
datum vermeldt, dan dient de datum van lezing van de pagina genoteerd te worden. 

 
2. De on-line locatie dient te worden gespecificeerd. Hieronder geven we enkele 

voorbeelden: een boek op www, een tijdschriftartikel op www, een tijdschrift artikel via 
gopher, een tekst via een discussie-lijst, en een persoonlijke communicatie via e-mail. In 
geval van twijfel kan de lezer achteraan deze bundel referenties vinden naar enkele sites 
op het World Wibe Web waar advies over deze materie wordt gegeven. 

 
Voorbeelden 
 
Carroll, L., 7 november 1994, Alice’s adventure in Wonderland. On-line beschikbaar op: 
http://www.germany.eu.net/books/carroll/alice.html 
 
Herschbach, D.R., 1 april 1995, Technology as knowledge: implications for instruction, 
Journal of Technology Education, vol. 7 nr. 1, 41 paragrafen. Beschikbaar on-line op: 
http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/jte-v7n1/herschbach.jte-v7n1.html 
 
Haughey, M., T. Fenwick (1996), Superintendent’s perceptions of a distance education 
implementation initiative, DEOSNEWS, vol. 6 nr. 1, 600 lijnen. Beschikbaar op Gopher: 
gopher://gopher.acs.ohio-state.edu:70/00/Journals/Newsletters/OSU 
 
ECZ5ESG, 29 januari 1996, Technology pros/cons, Bibliographic Discussion Group. Online 
beschikbaar via E-mail: BI-L@BINGVMB.BITNET 
 
Bombak, Anna (bombak@datalib.library.ualberta.ca), 7 februari 1997. Bibliographic citations 
for computer files. E-mail naar Grote Wolf (Grote.Wolf@ualberta.ca) 
 
Is geen auteur gespecificeerd voor de geraadpleegde informatie, dan wordt de titel van de 
pagina als sleutel in de bibliografie vermeld. Is de organisatie die de elektronische bron 
beheert gekend, dan kan de naam van organisatie als sleutel worden gebruikt. 
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Tenslotte dient nog vermeld te worden dat een volledige overeenstemming tussen de 
referentielijst enerzijds en de bronvermelding in d e tekst anderzijds  een absolute 
vereiste is! Elke bron vermeld in de tekst moet voorkomen in de bibliografie en vice versa, 
elke bron uit de referentielijst moet voorkomen in de bronvermeldingen in de tekst. Dit laatste 
impliceert eveneens dat de bibliografie enkel bestaat uit effectief geraadpleegde én gebruikte 
werken, in alfabetische volgorde. 
 
 
7.18 Nalezen van de verhandeling 
 
De herziening - nalezen van je verhandeling en de nodige correcties en verbeteringen 
aanbrengen - is een belangrijke taak die meestal niet de aandacht krijgt die ze nodig heeft. 
Te veel studenten schrijven de eerste versie van hun thesis en brengen het dan - nog warm 
van de printer - binnen zonder nagelezen te hebben. Bijna geen enkele auteur kan van de 
eerste keer een duidelijke, bondige en foutenvrije tekst schrijven. Er kunnen meerdere 
herzieningen voorafgaan vooraleer een auteur tevreden is over de duidelijkheid, logica, 
motivatie, belangrijke bevindingen en conclusies van zijn werk. Om deze redenen schrijf je 
best je eerste versie zo snel mogelijk zodat je nog tijd hebt om erover na te denken en, 
indien nodig, hulp te zoeken en finale verbeteringen aan te brengen. Na een aantal eigen 
verbeteringen geef je de tekst aan je promotor voor nazicht. Pas zijn/haar commentaren aan 
en overhandig hem nogmaals voor de finale evaluatie. 
 
Best is een onderdeel van je thesis aan je promotor te overhandigen en gedurende de tijd 
die hij/zij nodig heeft voor zijn/haar verbeteringen kan je al het volgende deel schrijven. 
Wacht niet tot je alles geschreven hebt. 
 
De eerste stap bij het herlezen van je verhandeling is dit niet meteen te doen nadat je de 
eerste versie geschreven hebt. Je dient eerst afstand te nemen van je werk zodat je deze op 
een objectieve en kritische manier kan nalezen. Neem dus een pauze en slaap er een 
nachtje over. 
 
Kijk naar het totaalbeeld. In de eerste fase van de herziening is inhoud belangrijker dan 
formaat. Maak je nog geen zorgen over de titels van figuren en tabellen zolang je niet zeker 
bent dat je deze figuren en tabellen zelfs nodig hebt in je werk. 
 
Stel jezelf de volgende vragen 
 
• Wat zijn de doelstellingen van dit werk? Heb ik deze doelstelling duidelijk weergegeven 

voor de lezer? 
• Welke vragen en bezorgdheden heb ik over deze versie van mijn werk? Welke manieren 

heb ik om deze bezorgdheden aan te brengen ? 
• Welke delen hebben feedback nodig? Is mijn bedoeling duidelijk? Heb ik het concept wel 

goed begrepen? 
• Wat bevalt me aan dit werk? Wat zijn de sterke kanten en wat is goed en vlot verlopen? 
 
Probeer feedback te krijgen. Wanneer je door je werk volledig in beslag genomen wordt kan 
je wel eens vergeten dat wat door jou als vanzelfsprekend wordt ervaren niet noodzakelijk 
vanzelfsprekend is voor een "buitenstaander". Typische probleemdomeinen zijn de stroom 
en organisatie van de verhandeling en de typografische of grammaticale fouten. Dit is waar 
de feedback van iemand die thuis is in het domein van pas komt. Vraag aan iemand om je 
tekst na te zien. De vragen waarop de lezer zich dan zal toespitsen zijn 
 
• Weet ik wat de auteur probeert te bereiken met deze verhandeling? Is de doelstelling 

duidelijk? 



27 

• Welke vragen of bezorgdheden heb ik? Waren er secties die moeilijk te volgen waren? Is 
de organisatie, inhoud, stroom en niveau gepast voor het doelpubliek? 

• Welke suggesties kan ik de auteur bieden teneinde hem/haar te helpen bij de 
verduidelijking van de bedoeling van zijn thesis? 

• Wat vind ik goed aan de tekst? Wat zijn de sterke kanten? 
 
Door deze vragen te beantwoorden zal de lezer de auteur een tastbare indruk kunnen geven 
over de algemene efficiëntie van zijn thesis. 
 
 
7.19 Indiening en aantal exemplaren 
 
Ingebonden (geplakt of geringd). Er dienen exemplaren voorzien te worden voor 
 
• de algemene lezers (2) 
• je promotor en eventuele copromotor (1 of 2) 
• het faculteitssecretariaat (1)  
• de vakgroep (1) 
 
Je staat zelf in voor de correcte verdeling van je thesis. Gezien je later, bij sollicitaties, 
beursaanvragen e.d. vaak een kopie van je thesis moet hebben, is het gemakkelijk en 
goedkoper direct méér exemplaren te maken dan strikt noodzakelijk. 
 
 
8 BEOORDELING 
 
De evaluatie van de masterthesis gebeurt door de promotor(en) en 2 lezers.  
 
De evaluatie van de mondelinge presentatie en discussie gebeurt door alle aanwezige 
promotoren en lezers. 
 
Het globale beoordelingscijfer: masterthesis (80%), mondelinge presentatie en discussie 
(20%). 
 
De promotor geeft 40 % van het totale punt: hij of zij houdt bij zijn beoordeling niet enkel 
rekening met de inhoud en de vorm van de afgeleverde thesis, maar ook met het de 
procesvoortgang.  Met andere woorden: hij of zij houdt rekening met vragen zoals ‘In welke 
mate heb je als student het leerproces dat tot een masterthesis leidt op een actieve manier 
doorlopen ?’ en ‘In welke mate hield de student zich aan afspraken en functioneerde hij of zij 
in groep’  De andere lectoren baseren zich voor hun evaluatie in eerste plaats op de inhoud 
en de vorm van het afgeleverde werk. Er zijn geen expliciete criteria vastgelegd voor de 
verdeling van de kwotering tussen vorm en inhoud. Het moge echter duidelijk zijn dat 
inhoudelijke aspecten het zwaarst wegen. Van een masterstudent wordt zonder meer 
verwacht wordt dat hij of zij in staat is om een vormelijk correct document af te leveren.  
Vormelijke aspecten kunnen dus tot een lagere kwotering leiden indien er duidelijke 
gebreken zijn (onvolledige bibliolografie, figuren zonder legendes of hoofding, ect….).  
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Hieronder vind je de tabel die bij het evalueren van je thesis gebruikt wordt en de bijhorende 
waarderingsschaal  
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