
 

 

Checklist richtlijnen wetenschappelijke teksten 
 

Inhoud 
 Is de invalshoek goed gekozen? 

 Voldoet de inleiding aan de informatiebehoefte van de lezer (bevat deze de introductie van het 

onderwerp, de relevantie van het onderzoek, een goed geformuleerde onderzoeksvraag, een 

verantwoording en rechtvaardiging van de methodologie, en een onderzoeksopzet)?  

 Is de feitelijke informatie (theorie, data) relevant voor de onderzoeksvraag (is deze voldoende en 

correct uitgewerkt en gerelateerd aan de onderzoeksvraag)? 

 Is de argumentatie voldoende, evenwichtig en correct uitgewerkt (zijn de resultaten op correcte 

wijze geanalyseerd en teruggekoppeld naar de theorie)? 

 Zijn de opgenomen figuren en citaten functioneel en worden ze in de tekst toegelicht? 

 Is de conclusie zelfstandig leesbaar en geeft deze een helder antwoord op de onderzoeksvraag die 

in de inleiding gesteld is? 

 Zijn de geraadpleegde publicaties representatief en actueel, en van voldoende kwaliteit? 

 Is de literatuur daadwerkelijk verwerkt en wordt er voldoende naar verwezen? 

 

Opbouw 
 Wordt de structuur op een logische wijze gepresenteerd?  

 Is de informatie helder gegroepeerd (met een goede alinea-indeling)? 

 Ziet de tekst er logisch opgebouwd uit (weerspiegelt de titel de probleemstelling, zijn de 

paragraaftitels informatief, bevat de tekst tekststructurerend commentaar waarbij hoofdonderdelen zijn 

voorzien van een inleiding en korte samenvatting/deelconclusie, en zijn de verbanden tussen en binnen 

alinea’s duidelijk weergegeven)? 

 

Formulering 
 Is het perspectief duidelijk voor de lezer? 

 Is er voldoende afstand tot de geraadpleegde publicaties (is er sprake van voldoende objectiviteit)? 

 Is de stijl aanvaardbaar (ofwel objectief, genuanceerd en zakelijk)? 

 Is de tekst begrijpelijk geformuleerd (wat betreft woordkeus, zinsbouw, verwijzingen)?  

 Is de tekst foutloos? 

 

Vormgeving 
 Zijn de literatuurverwijzingen en bibliografie vormgegeven conform de gegeven richtlijnen? 

 Is de vormgeving van de tekst afgestemd op de conventies van het tekstgenre (bijvoorbeeld scriptie, 

paper of essay)? 
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