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Tips voor het schrijven van werkstukken neerlandistiek 

 

Voor een werkstuk neerlandistiek gelden dezelfde regels als voor overige werkstukken die aan de 

Universität Zürich vervaardigd worden. Toch is het handig, speciaal voor de neerlandistiek enige 

suggesties te geven. Onderstaande informatie is een bewerking van het boek Een leesbare scriptie van 
Warna Oosterbaan (7e druk, 2008). 

 

De tips die we hier opsommen, zijn specifiek voor werkstukken voor de Neerlandistiek. Als je nog 
meer aanwijzingen wil, kun je je richten op de ‘Richtlinien zum Verfassen einer linguistischen Arbeit’ 

van het Deutsches Seminar, te vinden op: 

http://www.ds.uzh.ch/Studium/BA/DSL/merkblaetter.php (augustus 2016). 
Let wel op een verschillend gebruik van bepaalde leestekens, met name aanhalingstekens, die voor het 

Nederlands gelden. Daar moet je de richtlijnen volgen die verderop bij aanhalingstekens staan 

vermeld. 
 

 

Het zoeken van een onderwerp en probleemstelling 

 

Ideeën voor een onderwerp voor een werkstuk of scriptie ontstaan meestal op een onverwacht moment. 

Het is goed om al in een vroeg stadium tijdens de studie een lijstje met notities bij te houden van ideeën 
en invallen, die op onverwachte momenten opkomen. Noteer ze! Tijdens colleges kunnen vragen 

opkomen naar aanleiding van de collegestof: noteer bepaalde onderwerpen en vragen die je bijzonder 

interesseren. 
 

Wat wil je weten? Waar ben je nieuwsgierig naar?  

 
Heb je eenmaal een onderwerp gekozen, neem er dan de tijd voor om je in het onderwerp te verdiepen. 

Het is de bedoeling dat je probeert een onderzoeksvraag te formuleren. Deze vraag vormt de leidraad 

van je werkstuk. Probeer een vraag te stellen, die jou daadwerkelijk interesseert. Iets dat jou persoonlijk 
intrigeert en waarover je meer te weten zou willen komen. 

 

Hoe ontstaat een onderzoeksvraag, een probleemstelling? Soms kan het helpen om op pc of papier te 
brainstormen: noteer over het onderwerp alles wat in je opkomt, zonder censuur, zonder logische 

volgorde. Soms kan het helpen om met iemand te praten over het onderwerp. Een niet-ingewijde kan 

vaak treffende vragen stellen. Een goede probleemstelling is vaak een simpele vraag, die tevens een 
algemene strekking heeft. Zo leidt de vraag ‘Op welke wijze is de rechtenstudie van Nijhoff in zijn 

literaire werk terug te vinden?’ enerzijds tot verduidelijking van het werk van Nijhoff, anderzijds roert 

de vraag een veel breder, algemener thema aan, namelijk dat van de relatie tussen leven en werk van 
schrijvers, zodat ook de algemene theorieën daarover aan bod kunnen komen. 

 

Veel wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd op de vergelijking van verschillende zaken: individuen, 
groepen, landen, periodes, enzovoort. Het comparatieve element zal vaak een rol spelen en kan ook een 

leidraad zijn bij het zoeken naar een goede probleemstelling. 

 
Meestal vloeien uit een probleemstelling meerdere deelvragen voort. Noteer die en houd ze in je 

achterhoofd in de periode dat je je werkstuk schrijft. 

 

http://www.ds.uzh.ch/Studium/BA/DSL/merkblaetter.php
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Verandering van probleemstelling 

Een probleemstelling is niet heilig. Waarschijnlijk zijn maar weinig scripties, dissertaties en andere 
studies werkelijk begonnen bij de probleemstelling die de schrijvers zo parmantig in hun inleiding 

presenteren. Tijdens een onderzoek gebeurt het vaak dat zich een andere vraag aandient. Zo kan tijdens 

een onderzoek naar sporen van een rechtenstudie in de poëzie van Nijhoff blijken dat dit weinig 
oplevert, maar wel kan de onderzoeker ondertussen iets anders ontdekt hebben, zoals bijvoorbeeld de 

invloed van een ander biografisch element; de relatie tot zijn moeder. De onderzoeker verandert de 

onderzoeksvraag, maar blijft wel binnen het algemene thema van de relatie tussen leven en werk van 
een schrijver. Het is prima om een probleemstelling te veranderen, maar: blijf het liefst wél bij je 

onderwerp. 

 
Op elk moment van het schrijven van je werkstuk moet je in staat zijn in één of twee zinnen de op dat 

moment geldende probleemstelling te formuleren. 

 
Een eenvoudige test van de kwaliteit van een scriptie of werkstuk is een snelle lezing van inleiding en 

conclusie. Als er in de conclusie niet verwezen wordt naar de probleemstelling, is er onderweg iets 

ernstig misgegaan. 
 

Het werken met een hypothese 

In de wetenschap wordt meestal gewerkt met hypotheses. Een hypothese is een redelijk vermoeden 
over de uitkomst van je onderzoek. Maar het hangt van je probleemstelling, je onderwerp (en je theorie) 

af of het zin heeft werkelijk een hypothese te formuleren. Het heeft weinig zin een hypothese te 

formuleren als je deze niet echt kunt toetsen. Als je er één formuleert, moet je in het laatste hoofdstuk 
van je werkstuk kunnen vermelden of de hypothese door middel van je onderzoek bevestigd of 

verworpen wordt. Voor een werkstuk neerlandistiek is het niet noodzakelijk om met een hypothese te 

werken. 
 

Het werken met wetenschappelijke theorieën 

De wetenschap werkt vaak met hypotheses die getoetst kunnen worden en met theorieën die door 
onderzoek of door observaties tot stand zijn gekomen. Een student die een werkstuk schrijft, ontwerpt 

geen wetenschappelijke theorie. Wél kun je als student laten zien dat je kunt werken met een theorie. 

Tip: houd het theoretische gedeelte van je scriptie kort! Geef een beknopte samenvatting van de theorie 
die je wilt gebruiken. 

 

Voor een student neerlandistiek zijn deze twee elementen van belang: 1) werk aan de hand van een 
probleemstelling, een onderzoeksvraag; 2) bedenk een praktische opzet (onderzoeksopzet) om de vraag 

te kunnen beantwoorden. Zodra je een (voorlopige) probleemstelling hebt geformuleerd, lever je deze 

in bij de docent, op een A4’tje. Hierop staat over welk onderwerp je werkstuk zal gaan, wat je 
onderzoeksvraag is en hoe je het werk wilt aanpakken. Ook is het goed om daarbij een voorlopige 

literatuurlijst met te bestuderen literatuur te vermelden. Keurt de docent dit voorstel goed, dan kun je 

aan de slag. 

 

 

Plannen maken 

 

Je hebt een onderwerp en een probleemstelling. Maar hoe nu? Volgens welk plan ga je aan de slag? Je 

planning zou er als volgt uit kunnen zien. 
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Ten eerste moet duidelijk zijn, hoeveel bladzijden je werkstuk moet worden. 

 
Ten tweede moet je ongeveer weten hoe lang je aan je werkstuk wilt werken. Maak een werkplan: 
- literatuur verzamelen; 
- bronnen achterhalen; 
- analyses verrichten; 
- interviews houden; 
- etc. etc.; 
- en… schrijven!!! 

 

Ten derde bepaal je hoeveel tijd je wilt besteden per onderdeel. Maar: stel het schrijven niet uit. Eén van 

de geheimen van het schrijven is dat je er meteen mee moet beginnen. In het begin zul je 90 % van je 
tijd besteden aan het verzamelen en lezen van literatuur en 10 % aan het schrijven van notities, 

samenvattingen, losse gedachten. Aan het eind zul je 90 % van je tijd bezig zijn met schrijven en 10 % 

met het laatste lees- en nazoekwerk. In de tussentijd zijn de verhoudingen dus langzaam  
verschoven. 

 

Ten vierde heb je een belangrijk planningsinstrument tot je beschikking: de hoofdstukindeling. Het is 
de agenda en de leidraad van de scriptieschrijver! In het begin kan de indeling op één velletje: 
- voorlopige titel; 
- ondertitel (met wat nadere bijzonderheden); 
- inleiding: probleemstelling; 
- per hoofdstuk: de thema’s die je wilt behandelen en in welke volgorde (een aantal van vier 
hoofdstukken is een goede richtlijn voor een werkstuk); 
- een afsluitend, concluderend hoofdstuk tot slot (antwoord op de probleemstelling). 

 
Veel studenten vinden dat een vreemd idee: een hoofdstukindeling terwijl je nog niets op papier hebt, 

zelfs nog niets hebt uitgezocht of gelezen? Toch werkt het goed! Het is een efficiënt middel om een 

beeld te krijgen van wat je voor ogen staat. Het dwingt je om gestructureerd, volgens een plan te gaan 
werken. Het geeft structuur: het houdt je bij de les, je weet voortdurend waarom je iets doet en het 

voorkomt dat je afdwaalt van je onderwerp. Tijdens het werken aan je werkstuk ben je dus 

voortdurend met je hoofdstukindeling in gesprek. 
 

In een vroeg stadium formuleer je bij elk hoofdstuk een korte inhoud, in een aantal zinnen. Een 

samenvatting van de gedachtegang, of een formulering van de vragen die in dat hoofdstuk aan bod 
komen. In een later stadium kun je de grove hoofdstukindeling onderverdelen in paragrafen. Een 

voorbeeld van een hoofdstukindeling volgt hieronder (Oosterbaan 2008, p.37-38). 
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    Uit: Oosterbaan 2008, p.37-38. 
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Een werkstuk heeft vaak het karakter van een betoog, een redenatie – en het is de kunst om die 

redenatie zo vroeg mogelijk te vinden en vast te houden. Een hoofdstukindeling helpt daarbij. 
 

Een ander voordeel van een hoofdstukindeling is, dat je op elk moment snel kunt nagaan hoever je 

eigenlijk bent. Je kunt bij elk hoofdstuk noteren hoeveel bladzijden het zal worden. Een goed werkstuk 
hoeft niet lang te zijn. Een kort werkstuk kan héél goed zijn. Meestal is het niet moeilijk om het 

minimum aantal bladzijden te halen. De moraal van dit verhaal is: begin met schrijven! 

 
 

Verschil tussen een essay en een wetenschappelijk betoog 
 
Er bestaan enkele duidelijke verschillen tussen een essay en een wetenschappelijk betoog. Een essay is 

in de regel niet meer dan zo’n acht bladzijden. Een essay is niet onderverdeeld in hoofdstukken. In een 

essay wordt meestal geen verslag gedaan van een empirisch onderzoek. Een essay is vooral een betoog: 
een stuk waarin een gedachte wordt ontvouwd of getest. 

 

Voor een essay geldt, net als voor een scriptie of werkstuk, dat je een goed onderwerp moet hebben en 
dat er een interessante vraag moet worden gesteld. Belangrijk voor een essay is, dat je er een zekere 

spanning in houdt en door vorm en stijl de aandacht van de lezer vasthoudt. Dus géén lange 

beschrijvingen en géén uitgebreide literatuurbehandeling. Een goed essay leest alsof het zó in één keer 
is opgeschreven, maar meestal zijn daar natuurlijk vele versies aan voorafgegaan. 

 

Bij het schrijven van een essay is het van belang dat je van tevoren weet op welke conclusie je gaat 
uitkomen. Je leidt de lezer door je betoog heen naar de conclusie. De ervaring heeft geleerd dat je het 

beste kunt proberen een essay in vijf of minder punten in te delen: 
- het probleem / het onderwerp; 
- de vraagstelling; 
- korte beschrijving ene kant van de kwestie (tegenargumenten, die verworpen zullen worden); 
- korte beschrijving andere kant van de kwestie (argumenten voor je stelling); 
- conclusie. 

 

Vanaf de eerste zin moeten alle woorden, begrippen een argumenten de juiste kant opwijzen. Een essay 
is een betoog. Je probeert interessante en overtuigende argumenten te formuleren om je analyse of je 

mening aannemelijk te maken. Belangrijk is, hoe je je analyse onder woorden brengt. De lezer moet 

‘gepakt’ worden. Daarbij is het goed om ook de argumenten te verwoorden van degenen met wie je het 
niet eens bent. Om vervolgens te laten zien dat deze tegenargumenten ontkracht worden. Zo vergroot 

je de geloofwaardigheid van je eigen standpunt. 

 
Omdat een essay niet uit hoofdstukken bestaat, is het belangrijk om je betoog stap voor stap op te 

bouwen. Je moet de lezers niet meteen met je conclusies overvallen, ze moeten met je mee kunnen 

denken. De lezers moeten je gedachtegang kunnen volgen. Dus je leidt de lezer stap voor stap naar je 
conclusie, in een prettig leesbaar, stilistisch prettig geschreven, onderhoudend betoog. 

 

 

 

 

 



 

 6 

Literatuur en bronnen 
 
In tegenstelling tot een essay, bestaat een scriptie of werkstuk uit meerdere hoofdstukken, is het een 

verslag van een onderzoek (waarbij soms een toetsing van een hypothese plaats vindt) en wordt daarbij 

verwezen naar literatuur en bronnen op basis waarvan het onderzoek is verricht. 
 

Hoe vindt men de juiste literatuur? Daarvoor zijn vele methodes mogelijk. Op de neerlandistiekwebsite 

van de Universität Zürich staat vermeld, hoe je in de bibliotheek van het Deutsche Seminar én via de 
Zentralbibliothek van de Universität Zürich Nederlandstalige literatuur kunt vinden. Kun je een 

bepaald boek niet vinden? Mail Chris De Wulf of Patrick Schetters: het boek zal dan snel aangeschaft 

worden en een plaats krijgen in de bibliotheek van het Deutsche Seminar. 
 

Een handige tip is: zoek een recent overzichtswerk op het terrein van je belangstelling, een boek waarin 

de belangrijkste literatuur behandeld of genoemd wordt. Kies daar een paar boeken uit, of een paar 
tijdschriftartikelen. Eventueel kun je dan via de sneeuwbalmethode elke keer weer in de literatuurlijst 

van een gevonden werk zoeken naar literatuur. 

Een andere tip: gebruik een citatie-index. Dat is een systeem waarmee je de boeken en artikelen kunt 
vinden, waarin een bepaalde auteur geciteerd wordt. De auteur van een recent overzichtswerk op het 

terrein van je belangstelling zoek je op via de citatie-index: zo vind je publicaties waarin dít boek 

geciteerd wordt. 
 

Tip: heb je een reeks interessante titels gevonden, selecteer dan enkele werken, die je gaat bestuderen. 

Formuleer voor jezelf steeds duidelijk de vraag waarop je een antwoord wilt hebben; blijkt tijdens het 
lezen dat je vraag niet beantwoord wordt, neem dan een ander werk. Maak aantekeningen tijdens het 

lezen. Noteer altijd meteen heel precies de titelbeschrijving, dan hoef je dat later niet meer op te zoeken. 

 
Zorg voor een correcte verwijzing naar je bronnen, via citaten en via voetnoten of eindnoten. Maak je 

gebruik van voet- of eindnoten, dan is de notatie in een noot als volgt: 1) Brems 2006, p. 509. Een 

voorbeeld van verwijzing zonder gebruikmaking van noten: 
 

“Binnen de internationale kunst en literatuur was postmodernisme, sinds het ontstaan van 

de term in de jaren vijftig, in gebruik geraakt als aanduiding voor zeer uiteenlopende 
verschijnselen.” (Brems 2006: 509). 

 

De titels in je bibliografie moeten correct en volgens een eenduidig systeem zijn genoteerd. Een 
voorbeeld vind je aan het eind van dit document. Een voorbeeld van het opnemen van een 

tijdschrifttitel of een website in de bibliografie: 

 
Brems, Hugo: ‘Het kritische discours over Vlaamse literatuur in Nederlandse kranten en 

weekbladen (1980-1994)’, in: Nederlandse Letterkunde 4, nr. 2, p.98-115 (1999). 

 
‘Advies van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren’ op: 

http://www.taalunie.org/_/publicaties/rntl/02rntlverticaleprijsbindingboeken.html 

(februari 2005) 
 

Let op: bij vermelding van een website moet altijd de datum van je bezoek aan die website genoemd 

worden. Artikelen via internet hebben vaak minder wetenschappelijke waarde dan gedrukte artikelen, 

http://www.taalunie.org/_/publicaties/rntl/02rntlverticaleprijsbindingboeken.html
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dus probeer ervoor te zorgen dat je genoeg literatuur bestudeert van voldoende wetenschappelijk 

niveau. 
 

Als je citaten uit vreemde talen overneemt, kun je er een Nederlandse vertaling bij geven. Let er dan 

wel op dat jouw vertaling goed de inhoud weergeeft, en zelf in correct Nederlands staat. Bij bepaalde 
talen kun je ervan uitgaan dat een Nederlandstalige academische lezer van jouw werk het citaat zonder 

vertaling kan begrijpen. Citaten uit die talen kun je dan, indien je wenst, zonder meer overnemen. Het 

gaat om: Engels, Frans, Duits en Afrikaans. Je mag natuurlijk ook hier vertalingen voorzien, maar je 
zou ze achterwege kunnen laten als het te omslachtig is. Citaten in andere talen, of oudere stadia van 

een van deze vermelde talen, moet je in ieder geval met een vertaling voorzien. Als  je een citaat 

vertaalt, moet je wel nog steeds het originele, anderstalige citaat geven. 
 

 

Aanhalingstekens 

 

In Nederlandse wetenschappelijke (en andere teksten) heeft men andere gewoontes wat betreft 

aanhalingstekens. De ‘enkele’ en “dubbele” aanhalingstekens worden op verschillende manieren 
gebruikt. 

 

A) ‘Enkele aanhalingstekens’ gebruik je voor: 
 

1) Een bijzonder gebruik of afwijkende betekenis van een woord of woordgroep. 

 

Het ‘goud’ uit de heraldische beschrijving van wapen of vlag is in de praktijk meestal geel. 

 

2) Het introduceren van een nieuwe term, die je naderhand ook verklaart. De aanhalingstekens zijn 

alleen nodig wanneer je de term voor het eerst gebruikt en verklaart. Verderop in je tekst kan hij zonder 

aanhalingstekens verschijnen – hij is dan immers geen nieuwe term meer.  

 

Het ‘diasysteem’ van een taal omvat alle diachrone, synchrone, geografische, 

sociolinguïstische, geschreven, gesproken, register- en andere variëteiten van die taal. 

Middelnederlands, Poldernederlands, alle dialecten, wetenschappelijk Nederlands, 

turbotaal, … zijn dus allemaal onderdelen van het Nederlandse diasysteem. 

 

3) Het verwijzen naar een woord/woordgroep in een tekst van een andere auteur, wanneer het geen 

rechtstreeks citaat betreft. 

 

Freud onderscheidt in zijn werken naast het ‘Ich’ ook het ‘Über-ich’ en het ‘Es’. 

 

4) Talige tokens uit databases. 

 

In de westelijke helft van het taalgebied komt volgens de GTRP-data de vorm ‘broer’ voor, 

terwijl in het oosten ‘bruur’ overweegt.  

 

Voor de bovenstaande zaken worden in het Duits vaak de dubbele aanhalingstekens gebruikt, maar in 

het Nederlands is dat vreemd. In plaats van enkele aanhalingstekens kun je meestal ook cursief 
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gebruiken. Als je veel van die gevallen hebt, verdient cursiefdruk trouwens de voorkeur, omdat het de 

leesbaarheid van de tekst bevordert.  
Bv. 

1) Het goud uit de heraldische beschrijving van de Vlaamse vlag is in de praktijk meestal 

geel. 

 

2) Het diasysteem van een taal omvat alle diachrone, synchrone, geografische, 

sociolinguïstische, register- en andere variëteiten van die taal. Middelnederlands, 

Poldernederlands, alle dialecten, wetenschappelijk Nederlands, turbotaal, … zijn dus 

allemaal onderdelen van het Nederlandse diasysteem. 

 

3) Freud onderscheidt in zijn werken naast het Ich ook het Über-ich en het Es. 

 

4) In de westelijke helft van het taalgebied komt volgens de GTRP-data de vorm broer voor, 

terwijl in het oosten bruur overweegt.  

 

5) Enkele aanhalingstekens zijn een goede manier om in referentie de titels van artikels (in boeken, 
reeksen, tijdschriften) weer te geven 

 

Brems, Hugo: ‘Het kritische discours over Vlaamse literatuur in Nederlandse kranten en 

weekbladen (1980-1994)’, in: Nederlandse Letterkunde 4, nr. 2, p.98-115 (1999). 

 

‘Advies van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren’ op: 
http://www.taalunie.org/_/publicaties/rntl/02rntlverticaleprijsbindingboeken.html 

(februari 2005) 

 
De titels van de boeken, tijdschriften, etc. waarin die artikels verschijnen, krijgen cursief of onderlijning, 

zoals in de bovenstaande voorbeelden. Naar de naam van een artikel wordt dus anders verwezen dan 

naar de naam van een boek (waarin evt. een artikel staat). 
 

B) “Dubbele aanhalingstekens” gebruik je op de volgende manieren:  

1) Een citaat uit een andere bron waarbij je een precieze referentie (naam, jaartal, paginanummer) kunt 

geven. 

“Binnen de internationale kunst en literatuur was postmodernisme, sinds het ontstaan van 

de term in de jaren vijftig, in gebruik geraakt als aanduiding voor zeer uiteenlopende 
verschijnselen.” (Brems 2006: 509). 

 

2) De weergave van directe rede. 
 

Daarop zei de dame aan de tafel naast haar: “Ik bestel wat zij heeft!” 

 
Je kunt dus stellen dat het gebruik van dubbele aanhalingstekens in Nederlandse teksten wordt 

gereserveerd voor de precieze weergave van iets wat op een bepaald moment door iemand anders 

gezegd/geschreven werd. (In het geval van directe rede in een roman kan die ‘iemand’ ook een fictief 

personage zijn.) 

 

http://www.taalunie.org/_/publicaties/rntl/02rntlverticaleprijsbindingboeken.html
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De aanhalingstekens in Nederlandse wetenschappelijke publicaties (zowel de enkele als de dubbele) 

staan aan beide kanten van het woord/de woordgroep bij voorkeur bovenaan. Men moet zijn 
tekstverwerker dus zo instellen dat de aanhalingstekens aan het begin niet onderaan staan, dus ‘zo’ of 

“zo”, niet ,zo’ of ,,zo”. De aanhalingstekens onderaan + bovenaan zijn op zich niet fout, maar worden 

als ouderwets gezien. Dit is dus een kwestie van stijl. 
 

 

Nog enkele tips 

 

Uiteindelijk ontstaat, op basis van literatuurstudie en op basis van eigen inzicht, eigen analyse, 

langzamerhand de inhoud van het werkstuk. In de laatste fase werk je aan de definitieve formulering 
van de tekst. Probeer het voor jezelf zo boeiend mogelijk te maken. Dan wordt het ook boeiend voor de 

lezer! De probleemstelling en het beantwoorden van je onderzoeksvraag vormen de kern van het 

werkstuk. Soms kan het ook interessant zijn voor de lezer om te weten te komen hoe je op je 
onderzoeksvraag gekomen bent. 

 

Tijden het werken aan je scriptie kijk je naar de toekomst: ‘ik ga een gedicht analyseren’. Echter: als je 
de definitieve versie van je scriptie schrijft, kijk je terug op je onderzoek: ‘ik heb een gedicht 

geanalyseerd’. 

 
 

De lay-out 
 
Is het werkstuk geschreven, dan moet tenslotte nog aandacht besteed worden aan de lay-out. Kies een 

mooi lettertype voor het werkstuk, bij voorkeur een schrift met schreefjes (in het Duits ‘Serifenschrift’ 

genoemd). Zorg dat de titelbladzijde van het werkstuk alle juiste informatie bevat, zoals de collegetitel, 
het modulenummer, jouw naam en studentennummer (Matrikelnummer) en de naam van de docent.  

 

Let op: titels worden nooit onderstreept en na een titel komt nooit een punt. In het Nederlands is het 
ook niet de gewoonte om alle hoofdwoorden met een hoofdletter te beginnen. 

 

Let er wel op dat een werkstuk niet dient om te etaleren wat je tekstverwerkingsprogramma allemaal 
kan. Een eenvoudige lay-out is altijd het meest aangenaam om lezen, en het is de inhoud van de tekst – 

en niet de lay-out – die op het voorplan moet staan. 

 
 

Het taalgebruik 

 
In een wetenschappelijk stuk moet de taal, net als de lay-out, verzorgd en sec zijn. Je schrijft 

Academisch Nederlands, en dat is een ander register dan wat je in een opiniestuk of een roman aantreft. 

Overigens betekent wetenschappelijke taal niet dat je zoveel mogelijk moeilijke woorden en lange 
zinnen moet gebruiken, wel integendeel. Ook moeilijke kwesties moet je in een heldere, eenvoudige 

taal kunnen uitdrukken. Als je termen gebruikt die mogelijk niet meteen duidelijk zijn voor alle 

neerlandici of Nederlandskundige filologen in het algemeen (je doelpubliek), dan moet je die ook 
ergens apart definiëren. Maak het liefst alleen gebruik van officiële afkortingen zoals ze in het Groene 

Boekje (www.woordenlijst.org) staan, en dan liefst nog zo weinig mogelijk. Vermijd in ieder geval het 

uitvinden van eigen afkortingen of termen.  

http://www.woordenlijst.org/
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Beoordelingsformulier schriftelijke werkstukken 

 
Bij het nakijken van je werkstuk kan de docent(e) gebruik maken van het officiële 

beoordelingsformulier van de universiteit, dat hieronder afgebeeld staat. Hoewel het niet expliciet voor 

gebruik door studenten is opgesteld, is het wel een interessante controlelijst voor je. Daarmee kun je 
nagaan of je werkstuk voldoet aan alle criteria waar je docent(e) rekening mee zal houden. 

 

 

 

1. Inhaltliche Qualität   sehr gut  in Ordnung hier gibt’s (ein) Problem(e) 

 

 Fragestellung klar        

 Stellung / Bezug zur Grundlagenliteratur 

 Inhaltlicher Aufbau und Gliederung 

 Argumentation 

 Empirischer Teil 

 

 

2. Präsentationsqualität 

 

 Verständliche Sprache / klare Ausdrucks- 

weise 

 Kohärenz / Leserführung 

 Leserfreundliches Layout 

 

 

3. Formale Gesichtspunkte 

 

 Sprache / Ortografie        

 Literaturhinweise korrekt 

 Zitierweise korrekt 

 Bibliografie 

 Beschriftung von Abbildungen / Tabellen 

 

 

 

4. Abschliessender Kurzkommentar 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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Bronnenlijst neerlandistiek 
 
Onderstaande overzichtswerken zijn te raadplegen als standaardliteratuur bij het schrijven van een 

werkstuk neerlandistiek. Achterin deze werken staan vaak vele handige literatuurverwijzingen. 

 

Woordenboeken, spelling- en grammatica-boeken 

 

Woordenboek der Nederlandsche Taal 

Oudnederlands Woordenboek 

Vroegmiddelnederlands Woordenboek 

Middelnederlandsch Woordenboek 
Deze historische woordenboeken zijn tevens online te raadplegen via gtb.inl.nl (augustus 2016) 

 

Etymologisch Woordenboek van het Nederlands is te raadplegen via http://www.etymologie.nl (augustus 
2016) 

Op http://www.etymologiebank.nl/ kun je meerdere gedigitaliseerde etymologische woordenboeken 

tegelijk doorzoeken (augustus 2016). 
 

Permentier, L.: Woordenlijst Nederlandse taal. Sdu Uitgevers, Den Haag 2005. 

 
Haeseryn, W., K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij & M.C. van den Toorn: Algemene Nederlandse Spraakkunst. 

Martinus Nijhoff uitgevers/Wolters Plantyn, Groningen/Deurne, 2e herz. druk 1997. Dit 

standaardwerk is online te vinden via www.let.ru.nl/ans (augustus 2016). 
 

Literatuur over de geschiedenis van de Nederlandse taal 

 
Gritter, G.: Van oerklank tot moedertaal: over de ontwikkeling van het Nederlands. Utrecht 1993. 

Vries, J.W. de: Het verhaal van een taal: negen eeuwen Nederlands. Amsterdam 1993. 

Vandeputte, O.: Nederlands: het verhaal van een taal. Rekkum 1986. 
Toorn, M.C. van den, W.J.J. Pijnenburg, J.A. van Leeuwensteijn e.a. (red.): Geschiedenis van de 

Nederlandse taal. Amsterdam 1997. 

Horst, J. van der: Korte geschiedenis van de Nederlandse taal. Sdu Uitgevers, Den Haag 2000. 
Quak, A. & J. van der Horst, Oudnederlands. Amsterdam 2002. 

Wal, M. van der: Geschiedenis van het Nederlands. Spectrum, Houten 2008. 

Sijs, N. van der: Taal als mensenwerk. Het ontstaan van het ABN. Sdu Uitgevers, Den Haag 2004. 
Janssens, G. en A. Marynissen: Het Nederlands vroeger en nu. Uitgeverij Acco, Leuven 2005. 

Sijs, N. van der en R. Willemyns, Het verhaal van het Nederlands: een geschiedenis van twaalf eeuwen. Den 

Haag 2009. 
Stegeman, J.: Handbuch Niederländisch, Sprache und Sprachkultur von den Anfängen bis 1800. Darmstadt 

2014. 

Stellmacher, D.: Einführung in die Geschichte der niederländischen Sprache. 1971. 
Vekeman, H., A. Ecke, P. Lang: Geschichte der niederländischen Sprache. Bern 1993. 

 

Overzichtswerken Nederlandse letterkunde 

 

Dautzenberg, J.A.: Literatuur. Geschiedenis en leesdossier. Malmberg, Den Bosch 1999. 

 

http://gtb.inl.nl/
http://www.etymologie.nl/
http://www.etymologiebank.nl/
http://www.let.ru.nl/ans
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Grüttemeier, Ralf & Maria-Theresia Leuker: Niederländische Literaturgeschichte. Verlag J.B. Metzler, 

Stuttgart, Weimar 2006. 
 

Anbeek, T. & M.A. Schenkeveld-van der Dussen e.a.: Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Amsterdam 

1993. 
 

Anbeek, Ton: Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1885-1985. Amsterdam 1990. 

 
Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, onder hoofdredactie van A.J. Gelderblom en A.M. Musschoot, 

negen delen, vijf delen reeds verschenen: 

 
Oostrom, Frits van: Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het 

begin tot 1300. Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 2006. 

Pleij, Herman: Het gevleugelde woord. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1400-1560. 
Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 2007. 

Porteman, Karel & Mieke Smits-Veldt: Een nieuw vaderland voor de muzen. Geschiedenis van de 

Nederlandse literatuur 1560-1700. Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 2008. 
Berg, Willem van den & Piet Couttenier: Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse 

literatuur 1800-1900. Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 2009. 

Brems, Hugo: Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 

1945-2005. Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 2006. 

 

Zuiderent, Ad, Hugo Brems en Tom van Deel (red.): Kritisch Lexicon van de Moderne Nederlandstalige 

Literatuur. Martinus Nijhoff, Groningen, losbladige uitgave, 1980-heden. [Te raadplegen via Marja 

Clement.] 

 
Anbeek van der Meijden, A.G.H., J. Goedegebuure, M. Janssens (red.) : Lexicon van literaire werken. 

Wolters Noordhoff, Groningen, losbladige uitgave, 1989-heden. [Te raadplegen via Marja Clement.] 

 
Gorp, H. van e.a.: Lexicon van literaire termen. Wolters-Noordhoff, Groningen 1991. 

 

Brackmann, Christine en Marĳke Friesendorp (red.): Oosthoek Lexicon Nederlandse & Vlaamse literatuur. 
Kosmos-Z&K, Utrecht 1996. 

 

Herman, Luc en Bart Vervaeck: Vertelduivels. Handboek verhaalanalyse. Vantilt, Nijmegen, 2005. 
 

Tijdschriften 

 
De nieuwe taalgids (1907-1995) 

Nederlandse Taalkunde 

Nederlandse Letterkunde 
 

Websites met informatie over taalkunde en letterkunde 

 
Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL): 

http://www.huygensinstituut.knaw.nl/bntl (november 2010) 

 

http://www.huygensinstituut.knaw.nl/bntl
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Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL): www.dbnl.org (november 2010) 

 
http://www.niwi.knaw.nl (november 2010) vakgebieden  taal en literatuur  enz. 

(NIWI = Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten) 

(KNAW = Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) 
 

Doorzoekbare databases 

 
gtb.inl.nl  

(met het Oudnederlands, Vroegmiddelnederlands en Middelnederlands Woordenboek, het 

Woordenboek der Friese Taal en het Woordenboek der Nederlandse Taal) 
 

http://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/collecties/databanken 

(met allerlei databanken met betrekking tot dialect-, naam- en volkskunde) 
 

 

 
 

 

Chris De Wulf, augustus 2016 
 

http://www.dbnl.org/
http://www.niwi.knaw.nl/
http://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/collecties/databanken

