Theoretisch kader
• Zorg in je theorie of theoretisch kader voor een logische redeneerlijn die vaak breed begint en
zich vervolgens toespitst naar het specifieke onderwerp van jouw thesis. Dit komt de structuur van
je scriptie ten goede.
• Maak gebruik van literatuur die relevant is voor jouw onderzoeksvraag. De theorie dient in het
beste geval exhaustief en compleet te zijn. Met andere woorden: de lezer of beoordelaar mag niet
het gevoel krijgen dat je belangrijke literatuur vergeten bent.
• Noem in je theoretisch kader ook eerder onderzoek dat verband houdt met jouw onderwerp en
wat je aan dat eerdere onderzoek denkt toe te voegen.
• Zoek naar meningsverschillen in de literatuur. Wanneer twee of meerdere auteurs er een andere
kijk op na houden, is er een wetenschappelijke discussie waar jij met je eigen onderzoek op kunt
inspringen.
• Om het jezelf makkelijk te maken beperk je het aantal bronnen tot een bepaald aantal, in plaats
van alle mogelijke beschikbare bronnen te raadplegen. Beperk bij voorkeur de analyse tot de
mening van bijvoorbeeld vijf auteurs in plaats van die van alle experts die iets over jouw
onderwerp hebben geschreven.
• Om in je thesis van je theorie een vloeiende overgang te maken naar het hoofdstuk Methode kan
het handig zijn om het theoretisch hoofdstuk af te sluiten met een onderzoeksmodel of
conceptueel model. Een conceptueel model is een visuele weergave van een model of theorie.
Begin met de aanleiding van het probleem. De aanleiding staat links van het model met een pijl
naar rechts, naar het probleem. Vervolgens geef je de mogelijke gevolgen aan voor de
(toekomstig) situatie. De factoren die met elkaar overeenkomen verbind je met pijlen. Daarmee
wordt duidelijk welke factoren leiden tot het probleem. In het model veronderstel je steeds een
verband tussen een oorzaak en een gevolg. Of dit daadwerkelijk ook zo is, onderzoek je. Probeer
het conceptueel model voor jezelf logisch en overzichtelijk in kaart te brengen.
• Geef inhoudelijke en specifieke kopjes aan de paragraaftitels. Zo is ‘Aankoopgedrag van mannen’
een beter kopje dan ‘Belangrijke inzichten’.
• Selecteer op basis van je onderzoeksvraag en probleemstelling de belangrijkste begrippen. Deze
begrippen zul je dan in het theoretisch kader nader bespreken en belichten. Ook kun je in je
scriptie een begrippenlijst opnemen
• Extra scriptie tips: verbind je theorieën en modellen zoveel mogelijk aan je eigen onderzoek en
onderzoeksvraag. Zorg dat het theorie-hoofdstuk niet louter een samenvatting van allerlei
theorieën wordt, maar maak iedere theorie bruikbaar voor je onderzoek door logische verbanden
te trekken met het onderzoeksdoel en ze in het grotere geheel te plaatsen. Op die manier creëer
je ook meer structuur in en samenhang tussen de onderdelen van je scriptie.
Heb je vragen over het theoretisch kader van je scriptie? Leg gerust je scriptie aan mij
voor, zodat ik je theorie en modellen kan bekijken, en je van bruikbare adviezen kan
voorzien. Meer informatie: www.scriptiementor.nl

