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In dit fraai ontworpen boek geven de 

auteurs veel goede en bruikbare tips bij het 

verrichten van onderzoek. 

 

Dagelijks dienen veel studenten, meestal 

HBO en WO, diverse papers, scripties en 

andere wetenschappelijke teksten in te 

leveren. Een goede onderzoeksvraag, 

methodologie en structuur is hierbij 

essentieel. Dit boek helpt de studenten bij 

het structureren van hun data. 

 

In elf hoofdstukken wordt de lezer 

meegenomen in het stappenplan naar een 

goed onderzoek.  

 

In deel 1 ‘Stel een goede vraag’ behandelt 

men de zoektocht naar een geschikt en 

toetsbaar onderwerp. Immers heeft 

onderzoek geen als het niet controleerbaar 

is door andere onderzoekers. Daarnaast is 

het zeer belangrijk een kritische 

historiografie te schrijven, waarbij de 

onderzoeker eerdere literatuur kritisch in 

kaart brengt, zodat hij het risico vermijdt 

dubbel onderzoek te doen. Daarnaast is het belangrijk naast de centrale hoofdvraag zinvolle 

deelvragen te stellen, die in hoofdstukken behandelt worden. Vervolgens komt de inleiding aan 

bod. Deze wordt meestal achteraf beschreven, maar in het geval van een scriptie of dissertatie 

is het belangrijk vooraf aandacht te besteden, omdat deze informatie vaak in het 

onderzoeksvoorstel vervat is.  

 

In het tweede deel staat het onderzoek naar de vakliteratuur centraal. Diverse bronnen zijn 

denkbaar. Denk aan primaire bronnen zoals inscripties, hagiografieën of dagboeken, secundaire 

bronnen zoals moderne literatuur, maar ook tertiaire bronnen, zoals moderne auteurs die over 

moderne auteurs schrijven, die weer over antieke auteurs schrijven. Literatuur zoeken kan door 

de bibliografieën goed door te lezen en om vervolgens via de sneeuwbalmethode door te 

zoeken. Zoeken kan op internet in zoekmachines als Google Books, Google Scholar en JSTOR 

met behulp van bepaalde zoekwoorden die wel of niet tussen aanhalingstekens staan. 

Vervolgens worden het analyseren en beoordelen van argumenten behandeld, waarbij 

standplaatsgebondenheid altijd zeer belangrijk. Hoe kijkt de onderzoeker naar andermans 

argumenten en waarom doet hij dat zo. Ook drogredenen, ondeugdelijke relaties en 

cirkelredeneringen zijn van groot belang, om de tekst zo lopend te houden. 

 



Wanneer je het literatuuronderzoek hebt afgerond, gaat men over tot het opbouwen van een 

argumentatiestructuur en tekststructuur, waarbij het de bedoeling is dat je het de lezer makkelijk 

maakt.  

 

De volgende stap is het schrijven en herschrijven van je tekst, waarbij het belangrijk is de juiste 

academische toon te vinden en om persoonlijke opmerkingen te vermijden, mits dit is 

afgesproken. Probeer ook je werk door anderen te laten lezen, zodat je een neutrale kritische 

meelezer hebt. 

 

Tenslotte wordt er aandacht besteed aan het empirisch onderzoek dat voornamelijk kwantitatief 

van aard is en waarbij data als meetinstrument wordt gebruikt. Afsluitend worden diverse 

literaire vormen genoemd, zoals het literatuurverslag, het essay en hoe je een 

populairwetenschappelijk artikel schrijft. 

 

Concluderend is dit een zeer prettig ogend en leesbaar handboek voor de beginnend en ervaren 

onderzoeker. Coutinho moet vooral deze lijn doorzetten. 


