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Hoe eet je een olifant? 
In stukjes…

 
 

Hey! 
Goed dat je dit Stappenplan hebt gedownload. Hoe pak jij je scriptie aan?  Je computer of laptop

opstarten en ‘gewoon beginnen’? Wat je ga je dan precies doen? Je onderzoekvoorstel schrijven? Het
theoretisch kader op papier krijgen? Hoe dan? 

 
De scriptie ligt soms als een enorme berg voor je. Een berg die groter voelt bij elke poging die je doet
om er grip op te krijgen. Zonder plan is beginnen en volhouden een uitdaging. Daarom werken we in

het Scriptielokaal met 6 simpele stappen om grip te krijgen op je scriptie.
 
 

Werk die stappen 1 voor 1 uit. Het is super simpel. Het kost je alleen wat tijd. 
Geloof me, die tijd win je in no time terug ☺

 
 

Succes!
Andrina

 

 Mijn naam is Andrina Sol, cheerleader voor afstudeerstudenten. 

Dat geploeter met zo’n scriptie herken ik helemaal. Tijdens mijn
studie kreeg ik een baan. In mijn enthousiasme riep ik dat ik
binnen een jaar zou zijn afgestudeerd. Het duurde uiteindelijk
drie (!) jaar. Oeps.

Gelukkig weet ik inmiddels dat het anders kan. Focus vanuit
ontspanning. Waar nodig een stok achter de deur. 

In het Scriptielokaal sleep ik je met plezier je scriptie door. 

Heb je vragen? Wil je iets met me delen? Stuur een mail
(info@scriptielokaal.nl) of app (0617883007).

https://www.instagram.com/scriptielokaal/
https://www.scriptielokaal.nl/
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Uit welke hoofdstukken bestaat je scriptie? Maak
een overzicht van die hoofdstukken van je scriptie
(grote lijnen)

Inleiding
Definities
Modellen

3 modellen beschrijven
onderzoek naar bruikbare modellen
Model A
2 a 3 bronnen zoeken waarin model A wordt beschreven

zoekwoorden bepalen
boek ophalen uit de bieb

relevante passages uit bron 1 halen
eventueel per onderdeel van het model

passages omzetten naar eigen woorden (in shit-versie)
relevante passages uit bron 2 halen 
passages omzetten naar eigen woorden (in shit-versie)
verschillen tussen de beide bronnen aangeven

steekwoorden
uitwerken in shit-versie

Model B
Herhaling van de stappen hierboven

Uit welke taken bestaat dit onderdeel? Dat zijn de taken die je moet uitvoeren om uiteindelijk tot
een stuk tekst te komen. Wij noemen dit mootjes.

H2 Theoretisch kader
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STAP 1

STAP 2
Welke informatie komt per hoofdstuk aan de orde?
Maak een inhoudsopgave op onderdelen per
hoofdstuk (wat moet er in het hoofdstuk komen,
ongeveer)

STAP 3
Neem het hoofdstuk waaraan je nu bezig bent.
Besluit aan welk onderdeel je gaat werken. Uit
welke onderwerpen bestaat dat onderdeel?
Gebruik trefwoorden op paragraaf/alinea niveau. 

STAP 4
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Aan welk(e) mootje(s) werk je vandaag? Deze stap
gaat over het nemen van een besluit en je daar aan
houden (commitment). Help je zelf door de
taken/mootjes zo klein en concreet mogelijk te
maken. Kies er maximaal 3, het is ook prima om er
steeds 1 te kiezen. 

Bonusstap: Wanneer is het genoeg en wat
doe je dan? Ploeteralarm. 

Maak een lijstje van (korte) ontspannende
activiteiten die jij kan inzetten als het een keer voor
geen meter lukt. Tip: ga voor beweging en vermijd
beeldschermen.

Inspiratie nodig? Wat denk je van: 4 minute workout,
rondje lopen door de wijk, kat knuffelen
gitaarspelen, luchtgitaren, meebrullen met Tina
Turner’s Simply the Best. 
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STAP 5 STAP 6
 Is het antwoord op de vorige vraag reëel? Kun je
meteen met deze taak aan de slag? Is het antwoord
nee? Dan smokkel je en maak je de mootjes kleiner
in stap 5. 

AAN DE SLAG!

Kan jij wel wat hulp gebruiken om die plan ook
daadwerkelijk uit te voeren? Kijk op

www.scriptielokaal.nl. Een appje sturen mag ook altijd:
0617883007
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