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Over Jouw scriptiecoach

Linda ervoer dat de link met het bedrijfsleven vaak 

ontbreekt, veel scriptiebegeleiders helpen studenten 

op wetenschappelijk niveau waarmee deze scripties 

goed aansluiten bij wat de opleidingen willen.  

Maar het praktisch inzicht waar de opdrachtgever  

op zit te wachten ontbreekt dan vaak.

Bij het begeleiden van studenten merkte Linda ook 

dat juist de praktische aanpak veel waarde toevoegt 

voor de studenten die hulp zoeken. Opleidingen 

voorzien studenten van uitgebreide trainingen en 

syllabussen hoe ze moeten afstuderen. De praktijk- 

kennis is vaak een onderdeel waar je als student 

minder begeleiding bij krijgt. ’Dit moet anders’  

dacht Linda. Met dit gegeven is Jouw scriptiecoach 

ontstaan.

Jouw scriptiecoach biedt scriptiebegeleiding op maat 

bij het schrijven van je onderzoeksvoorstel of scriptie.  

De aanpak is hierbij vooral praktisch ingestoken.  

We kijken altijd naar de aanleiding en het probleem 

van de opdrachtgever waarbij je afstudeert en zorgen 

dat je scriptie-onderwerp goed afgebakend wordt 

zodat je resultaten, conclusies en aanbevelingen  

ook echt waardevol zijn voor deze opdrachtgever. 

Daarnaast kijken we ook goed naar de eisen die je 

opleiding stelt aan je scriptie.

Je kunt de scriptiebegeleiding van Jouw scriptiecoach 

dan ook zien als jouw mediator tussen theorie  

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

Tijdens het schrijven van een scriptie kan het lastig zijn 

beide partijen tevreden te houden. Met de praktische 

tips en adviezen van jouw scriptiebegeleider word je 

snel weer op weg geholpen.

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.
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In dit e-book lees je hoe je komt tot een geschikt 

onderwerp en hoe je jouw opdrachtgever de juiste 

vragen kunt stellen om je onderwerp scherp te krijgen. 

Scherp afbakenen betekent dat de verwachtingen 

vanuit de opdrachtgever helder zijn en dat je 

opleiding ook weet hoe je het onderzoek gaat 

aanvliegen. Zo staan zowel jij, je opleiding en je 

opdrachtgever uiteindelijk niet voor rare verrassingen.

Veel leesplezier! 

Hartelijke groet,

Linda Hovestad
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Liever direct hulp van een 
professionele scriptiebegeleider?

Vraag dan meteen een gratis adviesgesprek aan 

Hoe kies ik een goed  
onderwerp voor mijn scriptie?
Het is niet altijd eenvoudig om een goed scriptieonderwerp te kiezen  

en vaak ook nog eens een tijdrovende klus. In sommige gevallen wordt  

het onderwerp al aangedragen door je opdrachtgever. Dat scheelt veel tijd,  

maar ook dan is het belangrijk het onderwerp scherp te krijgen.

Het kan ook zijn dat je wel een opdrachtgever hebt 

gevonden, maar dat er geen concreet onderwerp 

beschikbaar is. 

Door het volgen van dit stappenplan kan jij  

ook een goed en leuk onderwerp vinden.

VRAAG NU DIRECT EEN GRATIS ADVIESGESPREK AAN
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Voordat je begint

Bijna iedere opleiding hanteert richtlijnen rondom  

de scriptie over bijvoorbeeld de omvang van het 

onderzoek, het soort onderzoek, de afbakening van 

het onderwerp en hoe je het onderwerp theoretisch 

onderbouwd. Hier moet je dus ook rekening mee 

houden bij de keuze van je onderwerp. Begin dus  

met het lezen van je afstudeerhandleiding (en als  

deze er niet is het beoordelingsformulier van je 

opleiding) en markeer met een markeerstift de 

belangrijkste zaken. 

Uiteindelijk moet het onderzoeksonderwerp  

relevant zijn voor de verschillende stakeholders. 

Check dus altijd je onderwerp: 

 Is het onderwerp interessant voor jou? 

  Is het onderwerp maatschappelijk relevant?

  Is het onderwerp wetenschappelijk relevant (bij wo)? 

  Is het onderwerp praktisch relevant voor  

de opdrachtgever?

Voordat je begint met je zoektocht naar een geschikt onderwerp is het belangrijk om 

eerst scherp te krijgen wat de verwachtingen zijn van je opleiding en je opdrachtgever. 
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Stap 1: Checkvraag, wat vind jij  
een interessant onderwerp? 

1. �Maak�een�lijstje�met�onderwerpen�waar�je�affiniteit�

mee of interesse in hebt. Een onderwerp dat jou 

beter ligt maakt het afstudeerproces ook leuker. 

2.  Wat was het leukste vak dat je ooit hebt gevolgd? 

En was dat vanwege de inhoud of vanwege de 

docent? Inhoudelijke onderwerpen gaan op je lijst 

met mogelijke onderwerpen voor je onderzoek.

3.  Lees artikelen die je interessant vond tijdens je 

studie nogmaals of ga je verdiepen in de onder- 

werpen die je goed lagen tijdens de studie,  

wat voor stof is er behandeld en kun je hier  

een scriptie onderwerp in ontdekken?

4.  Kies voor een actueel onderwerp, want daar kun  

je vaak veel over vinden en bovendien zijn er gratis 

bijeenkomsten die ook vaak informatie geven over 

het betreffende onderwerp. Leuk ook om een paar 

van deze bijeenkomsten te bezoeken om te kijken 

welke informatie er beschikbaar is.  

Het is sowieso leuk om te onderzoeken of je 

relevante trends en ontwikkelingen kunt vinden die 

je mee kunt nemen om je onderwerp nog beter af 

te stemmen op wat je hebt geleerd en de praktijk.

5.  Misschien wil je na je studie nog een master gaan 

doen? Of wil je echt in een bepaald werkveld aan 

de slag? Dan is het ook handig een onderwerp te 

kiezen dat hierop aansluit, zodat je daar alvast 

ervaring mee of kennis over opdoet. 

6.  Heb je een leuke docent of stagebegeleider?  

Daag deze dan uit om te brainstormen over een 

mogelijk onderwerp. 

7.  Ga ook bij jezelf na wat voor soort onderzoek je 

goed ligt. Ben je goed in statistiek? Of vind je het 

leuker om interviews af te nemen? 

8.  Bekijk tot slot ook of je met het gekozen  

onderwerp niet het wiel opnieuw gaat uitvinden. 

Oriënteer daarom goed vooraf of er niet al 

soortgelijke onderzoeken zijn uitgevoerd. 

Om te komen tot een onderwerp wat je zelf leuk vond kun je de volgende opties 

meenemen in de keuze tot een mogelijk onderwerp. 
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Stap 2: Achterhaal het  
‘probleem’ in de organisatie

Oriënterende vragen die je kunt stellen:

  Zijn er bepaalde projecten die nog op de plank 

liggen waarvoor ik onderzoek zou kunnen doen?  

  Speelt er een bepaald probleem in de organisatie 

waarvoor ik onderzoek zou kunnen doen om dit 

probleem inzichtelijker te maken?  

Denk bijvoorbeeld aan een marketingstrategie  

die er nog niet is of een online marketingplan dat 

geschreven moet worden. Het kan ook zijn dat jouw 

opdrachtgever inzicht wil in de klanttevredenheid.

 

  Zijn er plannen voor een productintroductie  

waarbij je kunt helpen? Denk bijvoorbeeld aan 

een productplan wat jij dan kunt opleveren voor  

je opleiding of opdrachtgever.  

 

Ga dus in gesprek met je opdrachtgever en kijk 

waar de behoeftes liggen die jij kunt oplossen.  

Kijk ook of er toevallig al eerder studenten voor  

dit bedrijf hebben gewerkt zodat je goed op  

de hoogte bent van wat er speelt binnen de  

organisatie. Zij hebben misschien ideeën die je  

ook weer op weg kunnen helpen. 

Als je stageloopt bij een organisatie of bedrijf is dat vaak een goed uitgangspunt  

om hier te informeren of zij een geschikt onderwerp voor je weten. Dit heeft nog een 

extra voordeel, want je creëert hiermee ook meteen draagvlak bij de organisatie. 
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Stap 3: Maak het ‘probleem’  
van je opdrachtgever concreet

Een goed model wat je hiervoor kunt gebruiken  

zijn de 6 W’s van Ferrel. 

1. Wat is het probleem?

2.  Wat is de aanleiding van het probleem?  

Hoe is het probleem ontstaan?

3.  Wie heeft het probleem?

4. Wanneer is het probleem ontstaan?

5. Waarom is het een probleem?

6.  Waar doet het probleem zich voor?

 

Door deze vragen te stellen maak je het probleem  

van je opdrachtgever (wat overigens niet altijd een 

probleem hoeft te zijn) concreet. 

Het probleem kan zijn dat de opdrachtgever meer 

traffic�wil�op�zijn�website.�Als�je�doorvraagt�hoor�je� 

dat�meer�traffic�niet�het�probleem�is,�maar�dat�de�

conversie naar bestellingen achterblijft (en dat de 

opdrachtgever dus last heeft van dalende omzet,  

vaak als gevolg van grote concurrentie). 

Vervolgens heb je een aantal opties, je kunt bij- 

voorbeeld de usability van de site onderzoeken  

(inside out), je kunt ook de klantreis in kaart brengen 

om te kijken waarom de conversie achterblijft  

(outside in). In dit voorbeeld heb je meteen gekeken 

of je ook een theoretisch model kunt vinden wat je 

kunt�toepassen�op�dit�specifieke�voorbeeld.�

 

Een ander voorbeeld. Je opdrachtgever wil meer 

klanten uit het MKB aantrekken binnen de regio.  

Als�je�doorvraagt�blijkt�dat�MKB�klanten�nu�vaak�

kiezen voor andere partijen in de markt omdat ze  

jouw opdrachtgever een traag log apparaat vinden.  

Je kunt dan bijvoorbeeld je onderwerp afbakenen  

op een klanttevredenheidsonderzoek, waarom zijn  

de klanten nu niet tevreden en kun je dit verbeteren. 

Of je kunt een product/ marketingplan opleveren 

waarin�je�de�dienstverlening�specifiek�voor�het� 

MKB beschrijft. 

Zoals al eerder beschreven zijn sommige opdrachtgevers zelf al heel concreet en 

weten ze al wat zij onderzocht willen zien. Ook dan is het de kunst om te kijken of 

het onderwerp goed past bij de eisen vanuit je opleiding en het onderwerp goed  

af te bakenen zodat het niet te breed wordt.
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Je hebt het onderwerp nu helder en dan kun je op 

zoek gaan naar literatuur, artikelen en theoretische 

modellen. Zoek in actuele bronnen via Google 

(Scholar) en weblogs. 

Of gebruik LexisNexis: een database waar je snel  

alle krantenartikelen binnen je onderzoeksrichting  

kunt vinden. Via je hbo-instelling of universiteit heb  

je vaak toegang tot verschillende databanken.

Als�je�een�concreet�en�afgebakend�onderwerp�hebt�

gevonden waar ook voldoende theorie over te vinden 

is en het is een onderwerp wat je leuk vindt kun je 

starten met je onderzoeksaanpak of scriptie. 

Stap 4: Onderzoek in literatuur

En dan aan de slag!

Meer tips voor jouw onderzoeks
voorstel, plan van aanpak of scriptie?

Bekijk ons blog, abonneer je op onze nieuwsbrief of  
like onze facebookpagina

BEKIJK HIER HANDIGE TIPS
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En dan…?
Zoals al eerder aangegeven is het scriptietraject een lastig proces met ups en downs. 

In dit Ebook 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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Kerkerinklaan 66 | 2071 RM Santpoort-Noord

contact@jouwscriptiecoach.nl | www.jouwscriptiecoach.nl

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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