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Over Jouw scriptiecoach
Jouw scriptiecoach is in 2017 opgericht op initiatief van Linda Hovestad.
Linda begeleidt al sinds 2011 studenten bij hun NIMA B en NIMA C
marketingplan en geeft daarnaast scriptiebegeleiding aan HBO en
WO studenten.

Linda ervoer dat de link met het bedrijfsleven vaak

Jouw scriptiecoach biedt scriptiebegeleiding op maat

ontbreekt, veel scriptiebegeleiders helpen studenten

bij het schrijven van je onderzoeksvoorstel of scriptie.

op wetenschappelijk niveau waarmee deze scripties

De aanpak is hierbij vooral praktisch ingestoken.

goed aansluiten bij wat de opleidingen willen.

We kijken altijd naar de aanleiding en het probleem

Maar het praktisch inzicht waar de opdrachtgever

van de opdrachtgever waarbij je afstudeert en zorgen

op zit te wachten ontbreekt dan vaak.

dat je scriptie-onderwerp goed afgebakend wordt
zodat je resultaten, conclusies en aanbevelingen

Bij het begeleiden van studenten merkte Linda ook

ook echt waardevol zijn voor deze opdrachtgever.

dat juist de praktische aanpak veel waarde toevoegt

Daarnaast kijken we ook goed naar de eisen die je

voor de studenten die hulp zoeken. Opleidingen

opleiding stelt aan je scriptie.

voorzien studenten van uitgebreide trainingen en
syllabussen hoe ze moeten afstuderen. De praktijk-

Je kunt de scriptiebegeleiding van Jouw scriptiecoach

kennis is vaak een onderdeel waar je als student

dan ook zien als jouw mediator tussen theorie

minder begeleiding bij krijgt. ’Dit moet anders’

(jouw opleiding) en de praktijk (jouw opdrachtgever).

dacht Linda. Met dit gegeven is Jouw scriptiecoach

Tijdens het schrijven van een scriptie kan het lastig zijn

ontstaan.

beide partijen tevreden te houden. Met de praktische
tips en adviezen van jouw scriptiebegeleider word je
snel weer op weg geholpen.
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In dit e-book lees je hoe je, voordat je begint
met schrijven van je scriptie, alvast de scriptie
structuur bepaald. Het vooraf bepalen van
de structuur zorgt dat je in het begin al hoofd- en
bijzaken gaat scheiden. En daardoor verzand je
niet in teveel informatie.
Zo staan zowel jij, je opleiding en je opdrachtgever
uiteindelijk niet voor rare verrassingen.

Veel leesplezier!

Hartelijke groet,
Linda Hovestad
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Hoe maak ik een goede
scriptie-indeling?
Je mag beginnen met je scriptie en je hebt een leidraad gekregen vanuit je
opleiding voor de structuur. Wat zet je vervolgens in je scriptie? Hoe ga je je
onderwerp body geven?

Je opdrachtgever heeft vaak wel een bepaalde

toe passen op dit onderwerp en hoe ga je

richting in gedachten wat een goed startpunt is, maar

het onderzoek vormgeven?

welke theorieën en modellen kun je hier vervolgens

Ga op zoek naar goede
scriptievoorbeelden
Door het bekijken van een paar goede voorbeelden krijg je alvast een beeld
van hoe je scriptie ingedeeld kan worden. Bovendien krijg je vaak ook nieuwe
ideeën voor de invulling van het gekozen onderwerp.

Je kunt kijken in hoeverre je opleiding scriptie-

Voorbeeldscripties kunnen je behalve bij de opbouw

voorbeelden beschikbaar stelt via een eigen databank.

ook helpen bij het zoeken van relevante literatuur

Ook zijn er externe databanken waar je scriptie-

voor jouw onderwerp. Gebruik de voorbeelden echter

voorbeelden kunt vinden, zoals bijvoorbeeld de HBO

alleen ter inspiratie. Plagiaat is verboden en hier

Kennisbank waar je bachelor en mastervoorbeelden

controleren alle opleidingen tegenwoordig streng op.

kunt bekijken.
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Gebruik je creativiteit en
creëer een mindmap van je scriptie
Mindmappen is een leuke en geschikte techniek om sneller ideeën te
genereren, informatie te onthouden en te ordenen.

Wat heb je nodig? Een groot wit vel papier en

kleuren, afbeeldingen, lijnen en sleutelwoorden

viltstiften in verschillende kleuren. Een mindmap

om informatie beter te kunnen onthouden.

wordt getekend aan de hand van een boomstructuur.

Wie mindmapt heeft minder tijd nodig om informatie

Je begint in het midden met de stam (je onderwerp

te verwerken, je maakt makkelijker onderscheid tussen

van je scriptie) en tekent vervolgens de grote takken

hoofd- en bijzaken en dat bespaart je uiteindelijk

(hoofdstukken). Vanuit de grote takken teken je de

veel tijd.

kleinere takken (paragrafen). Je maakt gebruik van

Mindmap je structuur van je scriptie
Zoals ik in het vorige hoofdstuk al aan heb gegeven is een
mindmap feitelijk een boom met takken en subtakken.

Je begint met de stam van de boom, dit is het

De hoofdtakken sluiten direct aan op je scriptie-

onderwerp van je mindmap en deze zet je in het

onderwerp en zijn bij een scriptie de hoofdstukken

midden op het vel papier gevisualiseerd met behulp

zoals inleiding, theoretisch kader en methodologie.

van een plaatje. Het onderwerp is het centrale idee

Subtakken bevatten de detailinformatie die je in deze

en zal in dit specifieke voorbeeld je scriptietitel zijn.

hoofdstukken gaat plaatsen, dit zijn de paragrafen.

Vanuit het midden van je mindmap ga je vervolgens

Vervolgens ga je de paragrafen ook weer verder

de hoofd- en subtakken tekenen.

uitsplitsen met detailinformatie.
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Gebruik sleutelwoorden
en visuele elementen
Een mindmap moet compact zijn. Onze hersenen zijn niet gebouwd voor
enorme lappen tekst. Als je een artikel scant doe je dat ook aan de hand
van bepaalde woorden. Daarom maak je bij mindmappen ook gebruik van
zogenaamde sleutelwoorden.

Je beide hersenhelften worden gestimuleerd wat

Wie mindmapt, maakt vooral gebruik van:

zorgt dat je gemakkelijker informatie kunt onthouden.

Kleuren

Een sleutelwoord is dus een woord dat betekenis

Elke hoofdtak en de subtakken die daaraan hangen

geeft aan wat jij wilt onthouden.

worden in één kleur getekend. Hierdoor kun je
snel het onderscheid en de relatie zien tussen de

In relatie tot je scriptie zou een sleutelwoord

verschillende thema’s.

bijvoorbeeld ‘inleiding’ kunnen zijn wat weer
uiteenvalt in ‘aanleiding’ en ‘leeswijzer’.

Symbolen

Bij ‘kwalitatief onderzoek’ ga je al veel meer details

Je kunt symbolen toevoegen om je sleutelwoord

beschrijven, zoals bijvoorbeeld de doelgroep die

te verduidelijken. Deze zijn in de software-

je gaat onderzoeken of de steekproefgrootte.

programma’s standaard beschikbaar. Door de visuele

Je kunt sleutelwoorden visualiseren door plaatjes

vorm vallen symbolen sneller op ten opzichte van

toe te voegen.

de geschreven tekst en ze voegen vaak een extra
betekenis toe.

Afbeeldingen
Onze hersens zijn niet ingesteld op eindeloze zinnen,
één beeld zegt meer dan duizend woorden.
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Kaders

Wat heb ik nodig om te mindmappen?

Takken die je belangrijk vindt kun je met gebruik

Een groot wit vel papier en viltstiften in verschillende

van kaders of wolken accentueren.

kleuren. Of je maakt gebruik van een programma zoals
bijvoorbeeld de studietool efacqt.

Pijlen
Als je mindmapt kan het gebeuren dat op

Handige boeken die je kunt gebruiken zijn Mind-

verschillende takken, rondom het centrale onderwerp,

mappen van Titia van der Ploeg of Mindmappen

dezelfde informatie staat geschreven. Dit is helemaal

voor dummies. Daarnaast kun je op YouTube ver-

niet erg. Je kunt dan deze takken met behulp van

schillende filmpjes vinden die de mindmaptechniek

pijlen met elkaar verbinden. Dit laat visueel meteen

uitleggen.

zien welke onderwerpen een relatie met hebben.

Moeite om aan je scriptie te beginnen?
Wij helpen graag op (de goede) weg

VRAAG EEN GRATIS ADVIESGESPREK AAN
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Next steps
Je hebt het onderwerp en je hebt de structuur.
Dan kun je nu gaan beginnen.

Vaak is de eerste stap je onderzoeksaanpak of plan

De probleemstelling moet uit de probleemanalyse

van aanpak dat goedgekeurd moet zijn voordat je

worden afgeleid. Vaak is dit een open vraag en

mag starten met je scriptie. En dan ga je beginnen

bestaat deze uit ongeveer maximaal 25 woorden.

met het onderzoek. Vanuit de probleemstelling ga

Als je deze concreet hebt, kun je de deelvragen

je de centrale vraag of hoofdvraag opstellen met de

formuleren. Als grens houd ik altijd maximaal

bijbehorende deelvragen. In de mindmap heb je hier,

vijf deelvragen aan. Deelvragen moeten in een

als het goed is, al goed over nagedacht.

logische volgorde staan, ze bepalen de volgorde
van je onderzoek.

Handige tip
Check je probleemstelling/ centrale vraag/

De opdrachtgever weet wat hij/zij kan verwachten

hoofdvraag inclusief de deelvragen altijd met zowel

en wat het eindproduct wordt. En je opleiding heeft

de opdrachtgever als je opleiding. Dan voorkom je

de kans om je gerichte feedback te geven om je

verassingen later in het scriptietraject.

vragen nog beter af te bakenen of juist feedback
om ze aan te scherpen.
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En dan…?
Zoals al eerder aangegeven is het scriptietraject een lastig proces met ups en downs.
In dit E-book geven we een aantal praktische tips en handvatten, maar als je liever
persoonlijke hulp wilt inroepen bij je scriptie, ben je ook bij ons aan het goede adres.

Moeite om aan je scriptie te beginnen?
Wij helpen graag op (de goede) weg

VRAAG EEN GRATIS ADVIESGESPREK AAN
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Altijd een gratis adviesgesprek
Altijd direct een expert binnen jouw vakgebied
Voor iedere fase: als je gaat beginnen,
als je vastloopt, als je moet herkansen
Onze begeleiding is altijd maatwerk en flexibel,
wij kijken naar jouw situatie en passen daar onze
begeleiding op aan, begeleiding is ook mogelijk
s’avonds en in het weekend
Gespecialiseerd in leerproblemen
(faalangst, dyslexie, ADHD/ADD en uitstelgedrag)
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