
 

 

Checklist: correctie van (langere) teksten 
 

Onderwerp en centrale vraag  
 Is het onderwerp goed afgebakend in de centrale vraag?  

 Is alle belangrijke informatie weergegeven? Zo niet, is verantwoord wat er ontbreekt?  

 Is de argumentatie juist?  

 Is de centrale vraag duidelijk geformuleerd?  

 Is de soort centrale vraag duidelijk? 

 Wordt de centrale vraag beantwoord?  

 

Opbouw algemeen  
 Is de combinatie centrale vraag-tekstschema juist?  

 Zijn alle onderdelen aanwezig? 

 Staan ze in de juiste volgorde? 

 Is de grote lijn van de tekst logisch?  

 Zijn de gebruikte indelingsprincipes consequent doorgevoerd?  

 

Samenhang  
 Zijn de verbanden tussen de diverse tekstonderdelen (hoofdstukken, (sub)paragrafen) duidelijk?  

 Zijn de verbanden tussen de alinea’s duidelijk?  

 Zijn de titels duidelijk?  

 

Alinea’s  
 Zijn de alinea’s duidelijk van elkaar onderscheiden? 

 Is de lengte van de alinea’s in orde? 

 Wordt er per alinea een gedachtegang weergegeven? 

 Is het verband tussen zinnen binnen een alinea duidelijk?  

 

Literatuurgebruik en -verwijzingen  
 Is de juiste literatuur gebruikt voor het onderwerp?  

 Is de literatuur op de juiste manier verwerkt? 

 Zijn er voldoende literatuurverwijzingen aanwezig?  

 Zijn de literatuurverwijzingen juist vormgegeven?  

 Bevat de tekst geen plagiaat?  

 Is er op de juiste manier geciteerd? 

 Is de verantwoording via bronverwijzingen in orde?  

 Zijn er voldoende verwijzingen opgenomen?  

 Zijn de noten juist vormgegeven?  

 

Stijl  
 Is de tekst prettig leesbaar? 

 Is het taalgebruik in de tekst goed afgestemd op de lezers?  

 Is de tekst zorgvuldig geformuleerd? 

 Is de aanspreektoon neutraal?  

 

  



 

 

Verzorging  
 Is het taalgebruik correct?  

 Is de spelling correct?  

 Is de tekst vormgegeven volgens de geldende richtlijnen?  

 Is de tekst duidelijk leesbaar? 

 Zijn de bijlagen aanwezig? 

 Zijn eventuele illustraties duidelijk en goed verantwoord? 

 Zijn eventuele tabellen, grafieken en dergelijke volgens de richtlijnen weergegeven?  
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