Conclusies
• In het gedeelte conclusie interpreteer je de resultaten. Wat betekenen de resultaten nu voor de
theorie en de praktijk?
• Je beantwoordt hier ook de onderzoeksvragen. Eerst beantwoord je de deelvragen, dan de
hoofdvraag en /of hypotheses. Ook verklaar je waarom je denkt dat de hypothese bevestigd of
verworpen wordt.
• Je koppelt de resultaten terug naar de theorie en eerder onderzoek. Is dat wat gevonden is nu in
lijn met die theorie of is de uitkomst juist verrassend? In het laatste geval geef je mogelijke
verklaringen voor de andere uitkomst.
• Afhankelijk van het lezerspubliek, de opdrachtgever en jouw voorkeur kunnen de laatste
hoofdstukken anders ingedeeld worden. Kijk wat binnen jouw opleiding de eisen zijn en wat
gebruikelijk is. Meestal komen deze onderwerpen aan bod:
*Conclusie (interpretatie van de resultaten) *Aanbevelingen (vertaling naar toekomst)
*Limitaties / Discussie (kritische reflectie op het onderzoek)

Aanbevelingen, limitaties en discussie
• In het geval de scriptie of het onderzoek in opdracht van een organisatie of bedrijf is opgesteld,
kun je in je conclusies praktische aanbevelingen doen over hoe de opdrachtgever nu verder moet
of hoe jouw resultaten zouden kunnen worden gebruikt.
• Deze kunnen verschillende niveaus van uitwerking hebben.
• In dit deel kunnen ook de limitaties (beperkingen) en tekortkomingen van het onderzoek aan
bod komen. Soms wordt dit hoofdstuk Discussie genoemd.
• Bespiegelingen op het meetinstrument kunnen hier worden genoemd, bijvoorbeeld betreft de
betrouwbaarheid en validiteit.
• Opmerkingen over de steekproef, de analyses, de beperking van het budget of tijd horen hier
thuis. Eventueel wordt ook een vooruitblik op de toekomst (wat kan er met jouw onderzoek
worden gedaan?) opgenomen.
• Noem enkel de beperkingen die van invloed zouden kunnen zijn op het resultaat van je
onderzoek.
• Schrijf de conclusies, aanbevelingen en beperkingen pas op nadat je het onderzoek hebt
afgerond. Op die manier heb je een totaaloverzicht van je scriptie en kun je alles scherper
formuleren.
• Extra tips: maak je conclusie niet al te lang en sluit af met een pakkende slotzin

Is je scriptie of thesis af en wens je hem op inhoud en/of taal te laten nakijken voordat
je hem inlevert? Neem dan gerust contact op via: www.scriptiementor.nl

