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1. Algemene informatie 
 
1.1 Onderwerp 
De Milieukundige Ministage richt zich op het onder begeleiding uitvoeren van 
milieuwetenschappelijk onderzoek en daarover via een schriftelijk verslag rapporteren. 
 
1.2 Coördinatie 
Dr. M.A.J. Huijbregts (Mark)    
Afdeling Milieukunde (Kamer Hg.02.715, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en 
Informatica (FNWI), Radboud Universiteit Nijmegen (RU),  024 - 3652835, e-mail: 
m.huijbregts@science.ru.nl.  
 
1.3 Studiebelasting 
De totale studiebelasting van de module bedraagt 12 EC (320 uur studielast).  
 
1.4 Periode 
De module Milieukundige Ministage wordt verzorgd in de periode april - juni.  
 
1.5 Inhoud  

 
De Ministage omvat de volgende onderdelen:  
- Praktische uitvoering van een milieuwetenschappelijk onderzoek; 
- Verslaglegging van milieuwetenschappelijk onderzoek.  
 
1.6 Relevantie voor het werkveld 
De Ministage vormt voor de meeste deelnemers de afsluiting van hun bachelor- of 
doorstroomprogramma van de opleiding Biowetenschappen. Het bachelordiploma en 
doorstroomcertificaat geven toegang tot de masteropleiding Msc Environmental Science. De 
evaluatie van jouw onderzoeksaffiniteit en –kwaliteiten tijdens het beoordelingsgesprek, en 
ervaringen opgedaan tijdens milieuwetenschappelijke modulen dragen bij aan een 
gemotiveerde keuze voor één van de drie varianten van de masteropleiding (onderzoek, 
management & toepassing of communicatie & educatie) en ondersteunen de ontwikkeling 
van een persoonlijk masterprofiel (bijvoorbeeld de keuze voor een masterprogramma gericht 
op „human and ecological risk assessment‟ of „water and nature management‟).   
 

1.7 Beginvereisten 
De Ministage staat bij Milieukunde open voor studenten uit de bacheloropleiding 
Biowetenschappen met een propedeuse in de Biologie, Scheikunde, Natuur- en 
Sterrenkunde of Natuurwetenschappen.  
 
1.8 Leerdoel 
Het succesvol afronden van de Ministage betekent dat de student zich de volgende 
hoofdvaardigheid heeft eigen gemaakt: 
De student(e) is onder begeleiding van een docent in staat om op basis van een aangereikte 
probleem- en vraagstelling een wetenschappelijk onderzoek van beperkte omvang uit te 
voeren en hierover schriftelijk te rapporteren.  
 

1.9 Beoordeling 
Het eindcijfer voor de Ministage (het milieuwetenschappelijk onderzoek en verslag) wordt 
tijdens een beoordelingsgesprek door de inhoudelijk begeleider bepaald aan de hand van 
zowel inhoudelijke als procesmatige criteria voor onderzoek en verslaglegging. Het 
beoordelingsformulier is opgenomen in bijlage 6. De eindbeoordeling wordt altijd afgerond op 
een half of een geheel getal.  

mailto:m.huijbregts@science.ru.nl
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2. Onderzoek 
 
Achtergrond 

De bachelorfase van de opleiding Biowetenschappen wordt afgerond met een 
wetenschappelijk onderzoek en verslag ter voorbereiding op de masterfase, in dit geval de 
MSc Environmental Science. In dit onderzoek, Ministage genoemd. worden 
milieuwetenschappelijke onderzoeksmethoden toegepast en verder ontwikkeld.  
 
Doel 

 De student(e) kan is onder begeleiding van een docent in staat om met behulp van 
geleerde onderzoekstechnieken en -vaardigheden op basis van een aangereikte 
probleem- en vraagstelling een wetenschappelijk onderzoek van beperkte omvang op te 
zetten en uit te voeren en hierover schriftelijk/mondeling te rapporteren.  

 
Instructie 

Mogelijke onderwerpen en de begeleiders / afdelingen voor het bacheloronderzoek staan 
vermeld in Blackboard. Indien geen passende onderwerpen staan vermeld bestaat natuurlijk 
altijd de mogelijkheid om in overleg met een docent / medewerker van de afdeling Milieukunde 
een eigen onderzoeksvoorstel uit werken. Alvorens met de uitvoering van het 
bacheloronderzoek kan worden gestart moet de onderzoeksopzet zijn goedgekeurd door de 
begeleider.  
 
De richtlijnen voor het verslag staan vermeld in bijlage 1 t/m 3. Bijlage 4 verschaft informatie 
over het omgaan met (externe) informanten (bijvoorbeeld in het geval van interviews). Bijlage 5 
beschrijft de beoordelingscriteria. Lees de richtlijnen en beoordelingscriteria door alvorens je 
met de uitvoering van het onderzoek begint.  
 
Maak op basis van jouw tijdsplanning tijdig afspraken met jouw begeleider voor het bespreken 
van de onderzoeksopzet, de voortgang van het onderzoek, de resultaten en de concepten van 
het verslag. Voor de uitvoering van het bacheloronderzoek en de verslaglegging is in totaal 8 
weken studietijd geroosterd (12 EC). 
 
Product 
- Een wetenschappelijk verslag van milieuwetenschappelijk onderzoek. 
  
Nabespreking en beoordeling 
De onderzoeksopzet, voortgang van het onderzoek en concepten van het verslag worden 
regelmatig met de begeleider besproken. De Ministage wordt door de begeleider beoordeeld 
aan de hand vooraf gestelde beoordelingscriteria (zie bijlage 5).  



6                                                                  Studentenhandleiding Module Inleiding Bachelorthesis 

Bijlage 1. Richtlijnen voor het verslag. 
 
Opbouw van het verslag 
Het uiteindelijke onderzoeksverslag dient als volgt te zijn opgebouwd: 
- kaft/titelpagina/colofon; 
- inhoudsopgave; 
- voorwoord (circa een halve pagina); 
- samenvatting (1-2 pagina's); 
- hoofdtekst met daarin in de hoofdstukken en in ieder geval de volgende onderdelen 

duidelijk herkenbaar: kader, probleemstelling en werkwijze, materiaal en methode, 
resultaten;  

- discussie, conclusies en aanbevelingen; 
- literatuurlijst; 
- (eventueel) begrippenlijst en lijst van afkortingen/acroniemen; 
- (eventueel) bijlagen. 
 
De paginering in Arabische cijfers begint bij het „kader‟. De voorgaande pagina's (met 
uitzondering van de titelpagina) worden eventueel met Latijnse cijfers genummerd. Bij de 
paginering moet rekening worden gehouden met het dubbelzijdig drukken van het verslag. 
 
Kaft/titelpagina/colofon  
Kaft, titelpagina en colofon omvatten in ieder geval: 
- De titel van het verslag. 
- De subtitel van het verslag (indien van toepassing). 
- De naam/namen van de student(en) in alfabetische volgorde met volledige initialen. 
- Het nummer van het verslag (De bachelorthesis wordt opgenomen in de reeks 

Bachelorverslagen opleiding Milieu-Natuurwetenschappen en het nummer is op te vragen 
bij het secretariaat van de afdeling Milieukunde).  

- Voor de opmaak van de titelpagina dient verder nog te worden aangegeven: 
- De complete naam (inclusief titel en initialen) van de begeleider(s) in alfabetische volgorde. 
- De complete naam van de afdeling(en) waaraan de begeleider(s) verbonden is (zijn). 
- Voor de colofon dient de student tevens circa vijf kenmerkende trefwoorden te geven (in 

overleg met de begeleider op te stellen). 
 
Inhoudsopgave  
De inhoudsopgave van deze studentenhandleiding kan als voorbeeld dienen. Let op de wijze 
van inspringen. Alleen genummerde kopjes van de hoofdtekst dienen in de inhoudsopgave 
vermeld te worden. De nummering van de kopjes gaat niet verder dan drie niveaus (zie ook 
„Het gebruik van kopjes‟). Let erop dat de nummering en de titels in de inhoudsopgave 
overeenkomen met nummering en titels van de hoofdstukken en paragrafen zelf. 
 
Voorwoord  
In het voorwoord wordt aangegeven in welk kader het onderzoek heeft plaatsgevonden en 
wordt de inbreng van alle betrokkenen aangegeven. Het voorwoord dient ook als dankwoord. 
Dit onderdeel wordt afgesloten met de namen van de auteur(s). De namen van de auteur(s) 
zijn rechtsaansluitend weergegeven. De voornamen van de auteur(s) mogen hier volledig 
worden weergegeven. 
 
Samenvatting  
Let er vooral op dat in de samenvatting alleen de hoofdpunten genoemd worden en dat er een 
duidelijke rode draad aanwezig is. De samenvatting bevat alleen de probleemstelling, de 
onderzoeksopzet en de belangrijkste conclusies van het onderzoek. 
 
Probleemstelling en werkwijze  
Zie opdracht 4.1. 
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Materiaal en methoden 
Zie opdracht 4.2. 
 
Resultaten  
De resultaten van de bevindingen naar aanleiding van de verschillende onderzoeksvragen 
worden – afhankelijk van de omvang en in overleg met de dagelijks begeleider – in één of 
meerdere hoofdstukken weergegeven. 
 
Discussie, conclusies en aanbevelingen  
In het laatste hoofdstuk worden de resultaten geconfronteerd met onderzoeken van derden, 
vindt terugkoppeling naar onderzoeksvragen en doelstelling plaats, wordt de wijze van aanpak 
van het probleem geëvalueerd en worden op basis hiervan conclusies geformuleerd en 
aanbevelingen gedaan voor eventueel verder onderzoek. 
 
Literatuur  
Zie zelfstudieopdracht 1. 
 
Begrippenlijst en bijlagen  
Bijlagen (inclusief de begrippenlijst) worden van een titel voorzien. De volgorde van de bijlagen 
komt overeen met de volgorde waarop in de tekst het betreffende onderdeel aan de orde komt. 
Een eventuele begrippenlijst vormt echter altijd de eerste bijlage. 
 
Hoofdstukkopjes  
Nieuwe hoofdstukken beginnen altijd op een nieuwe pagina. De hoofdstukkopjes bestaan uit 
het nummer van het hoofdstuk (met punt) en de titel in kapitalen en vetschrift. Hoofdstuktitels 
worden nooit afgesloten met een punt. 
De titel is links aansluitend of gecentreerd. Wanneer de titel meer dan één regel beslaat en 
gekozen is voor een links aansluitende hoofdstuktitel begint de tweede regel niet vooraan, 
maar juist onder het begin van de titel. 
De volgende hoofdstukkopjes zijn dus correct: 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!VOORBEELD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
6. MILIEUZONERING VOOR HET ARNHEMSE INDUSTRIETERREINENCOMPLEX 'DE 
ZONNIGE SCHOORSTEEN' 
 
of 
 

6. MILIEUZONERING VOOR HET ARNHEMSE INDUSTRIETERREINENCOMPLEX 
‘DE ZONNIGE SCHOORSTEEN' 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!EINDE VOORBEELD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 
 
Paragraaf- en subparagraafkopjes  
Paragrafen en subparagrafen hoeven niet op een nieuwe pagina te beginnen. Doe dit echter 
wel wanneer na het kopje minder dan vier regels tekst volgen. Paragraaf- en 
subparagraafkopjes zijn altijd links aansluitend en bestaan uit het nummer van het hoofdstuk, 

een punt, het nummer van de paragraaf, (een punt, het nummer van de subparagraaf) en de 
titel van de (sub)paragraaf. De titel begint met een hoofdletter en is altijd vetgedrukt. De titel 
wordt nooit afgesloten met een punt. Wanneer de titel langer is dan een regel begint de 
tweede regel altijd onder het begin van de titel van de eerste regel. Alleen de volgende wijze 
van weergave van paragraaf- en subparagraafkopjes is dus correct: 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!VOORBEELD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
6.1 Milieuzonering voor het Arnhemse industrieterreinencomplex 'de Zonnige 

schoorsteen' in heden en verleden 
 
 
6.1.1 Milieuzonering voor het Arnhemse industrieterreinencomplex 'de Zonnige 

schoorsteen' in de periode 1950-1980 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!EINDE VOORBEELD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Een hoofdstuk wordt niet verder onderverdeeld in genummerde onderdelen dan tot op het 
niveau van subparagrafen. De voorkeur gaat uit naar twee niveaus. De nummering '6.1.2.1' 
komt dus nooit voor. Een eventuele verdere onderverdeling van paragrafen of subparagrafen 

mag wel. Kopjes worden dan links aansluitend weergegeven zonder nummering. Deze kopjes 
zijn schuin gedrukt of vet. Ze beginnen met een hoofdletter. Dus: 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!VOORBEELD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Milieuzonering  
 
Milieuzonering 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!EINDE VOORBEELD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Gebruik onderverdeling in paragrafen en subparagrafen alleen als er sprake is van een 
substantiële hoeveelheid tekst. Gebruik in andere gevallen ongenummerde kopjes.  
 
Liniëring 
Na de titel van een hoofdstuk volgen altijd twee leegregels; voor de titel van een paragraaf of 
subparagraaftitel twee leegregels, erna één; voor de titel van een ongenummerd kopje één 
leegregel, erna geen. Draag er zorg voor dat tussen paragraaf- en subparagraafkopje, en 
tussen subparagraaf en ongenummerde paragraaf altijd tekst staat.  
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!VOORBEELD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
6 MILIEUZONERING VOOR HET ARNHEMSE INDUSTRIETERREINENCOMPLEX  
'DE ZONNIGE SCHOORSTEEN' 
 
 
6.1 Milieuzonering voor het Arnhemse industrieterreinencomplex 'de Zonnige 
schoorsteen' in heden en verleden 
 
tekst – tekst - tekst – tekst - tekst – tekst - tekst – tekst - tekst – tekst - tekst – tekst - tekst –  
 
 
6.1.1 Milieuzonering voor het Arnhemse industrieterreinencomplex 'de Zonnige 
schoorsteen' in de periode 1950-1980 
 
tekst – tekst - tekst – tekst - tekst – tekst - tekst – tekst - tekst – tekst - tekst – tekst - tekst –  
 
Milieuzonering  
tekst – tekst - tekst – tekst - tekst – tekst - tekst – tekst - tekst – tekst - tekst – tekst - tekst – st -  
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!EINDE VOORBEELD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Afkortingen 
Er worden in principe geen afkortingen gebruikt in de tekst. Dus niet „bijv.‟ of „b.v.‟ maar 
„bijvoorbeeld‟. De enige afkortingen die wel zijn toegestaan, zijn de hiervoor reeds genoemde 
afkortingen van instellingen (VROM) en die van het internationale systeem van eenheden. 
Afkortingen zijn niet voorzien van een punt in of na de afkorting. Dus: „m‟ „km‟ „g‟ „kg‟ „s‟. Een 
woord als „ha‟ mag ook. „Landbouw, Natuurbeheer & Visserij‟ wordt in de afkorting van het 
ministerie „Ministerie van LNV‟ en dus niet „Ministerie van L.N.V.‟. 
 
Werkwoordtijden  
Voor een correct gebruik van werkwoordtijden (verleden en tegenwoordige tijd, voltooide en 
onvoltooide tijd) wordt verwezen naar de voorbeelden bijlage 2. 
 
Gebruik lijdende vorm 
Voorkom onnodig gebruik van de lijdende vorm (zie voorbeelden in bijlage 3)  
 
Spelling 
De „Woordenlijst van de Nederlandse taal‟ uit 1995 geeft de voorkeurspelling. Het boekje is 
uitgegeven door de staatsdrukkerij in Den Haag. 
Enkele belangrijke en veelvoorkomende problemen: 
- Geografische namen worden, ook bij gebruik als bijvoeglijk naamwoord, altijd met een 

hoofdletter geschreven. Dus er is sprake van de „Nederlandse taal‟ en niet van de 
„nederlandse taal‟. Bij samengestelde geografische namen geldt dat wanneer een 

koppelteken wordt gebruikt, beide delen van het woord met een hoofdletter worden 
geschreven (bijvoorbeeld „Zuid-Limburg‟ en „Zuid-Limburgse‟). 

- Namen van soorten worden met een hoofdletter geschreven wanneer men doelt op de soort 
als begrip. Bijvoorbeeld: “De Vos is een roofdier”. Wanneer men doelt op bepaalde 
individuen geldt dit weer niet: “De vos heeft de kippen opgegeten”. 

- Wetenschappelijke namen van planten en dieren worden in schuinschrift of onderstreept 
weergegeven, dus: „De Vos (Vulpes vulpes)‟ of „De Vos (Vulpes vulpes)‟ 

 
Tabellen, tekstkaders en figuren 
Tabellen en tekstkaders hebben een bovenschrift; figuren een onderschrift. De tekst van tabel 
of figuur springt in zoals in het volgende voorbeeld: 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!VOORBEELD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Figuur 3: Wateronttrekking op de Veluwe als functie van het aantal recreanten in de Betuwe. 

Bron: Zuiveringschap Rivierenland, 1990. 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!EINDE VOORBEELD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
In de tekst wordt naar tabellen en figuren verwezen zonder afkortingen te gebruiken en met 
kleine letter; dus niet: “zie Fig. 2”, maar “zie figuur 2”. 
Zorg ervoor dat je altijd de bron correct aangeeft! 
 
Back-ups 
Maak tijdens de stage regelmatig back-ups van zowel de digitale onderzoeksresultaten als van 
concepten van (hoofdstukken van) het verslag. De afdeling beschikt over een CD-writer en een 
ZIP-drive. Neem contact op met je begeleider als je hiervan voor het maken van back-ups 
gebruik wil maken. Neem hiervoor ook contact op met je begeleider. 
 
Aanleveren en drukken van bachelorthesis 
Na volledige afronding van het verslag wordt tezamen met het drukklaar manuscript een word 
en pdf versie op diskette of CD-ROM (eventueel samen met de digitale onderzoeksgegevens) 
aangeleverd bij het secretariaat van de opleiding Milieu-Natuurwetenschappen. Dit „digitale‟ 
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verslag dient te zijn voorzien van naam van de student(en), verslagnummer en datum. Teksten 
dienen te worden aangeleverd in Word (versie 2000 of hoger). Ook figuren worden zoveel 
mogelijk in digitale vorm aangeleverd. Handgemaakte tekeningen worden los ingeleverd met 
duidelijke vermelding van plaats in het verslag. 
Het te drukken manuscript (op wit A4-formaat) dient zonder kaft-, titel- en colofonpagina bij het 
secretariaat te worden aangeleverd. De informatie voor kaft, titel en colofon dient afzonderlijk 
te worden aangeleverd. De gegevens van de begeleider(s) dienen van de juiste titulatuur and 
initialen te zijn voorzien. Hoewel het verslag uiteindelijk tweezijdig wordt gedrukt, dient het 
enkelzijdig uitgeprint te worden aangeleverd. Let er bij het inleveren van het verslag op dat op 
de juiste plaatsen blanco vellen zijn ingevoegd voor de gewenste indeling. Eventuele 
kleurenpagina‟s mogen alleen in overleg met de begeleider worden opgenomen. 
Het verslag wordt in een oplage van vijf exemplaren gedrukt. De student ontvangt twee 
exemplaren. Eventuele extra verslagen voor de student dient hij/zij zelf te bekostigen. Voor 
de betrokken milieuwetenschappelijke onderzoeksgroep wordt één exemplaar gedrukt 
(begeleider). Daarnaast ontvangen het secretariaat van de opleiding Milieu-
Natuurwetenschappen en de modulecoördinator een exemplaar.  
In overleg met de begeleider kan een grotere oplage worden vastgesteld en worden bepaald 
aan welke personen/instellingen het verslag verder nog wordt toegezonden. De kosten 
daarvan worden altijd gedragen door de onderzoeksgroep waar de stage is verricht. I n het 
geval van externe onderzoeksgroep (d.w.z. milieuspecialistische onderzoeksgroep buiten de 
afdeling Milieukunde) moet daartoe een getekende AB-bon worden aangeleverd. De 
student(e) dient in dergelijke gevallen bij het secretariaat een digitale verzendlijst in te 
leveren die de volgende informatie bevat: 
- Naam van de geadresseerde; 
- Instelling waar de geadresseerde werkt; 
- Adres (inclusief postcode). 
 
De student(e) draagt zelf zorg voor het opstellen en uitprinten van een (persoonlijke) 
bedankbrief/ aanbiedingsbrief voor informanten. 
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Bijlage 2. Gebruik werkwoordstijden. 
 
De werkwoordstijden vormen geen terrein vol voetangels en klemmen in de zin dat een 
bepaalde gebruik ervan een tekst onleesbaar of onduidelijk maakt. Het gebruik van 
werkwoordstijden biedt mogelijkheden, soms op subtiele wijze, iets te verduidelijken over de 
structuur van de tekst en over de verhouding tussen verschillende soorten informatie (in de 
opvatting van de schrijver). Anders gezegd: soms kun je een tekst optimaliseren door de 
werkwoordstijden op een speciale manier te gebruiken. 
Het voert te ver om in het kader van dit onderdeel Schriftelijke onderzoeksrapportage 
uitgebreid in te gaan op de verschillende werkwoordstijden. Relevant is met name het 
onderscheid tussen de verleden en tegenwoordige tijden en tussen de voltooide en 
onvoltooide tijden. Het onderstaande kader geeft een overzicht van deze tijden. 
Geïnteresseerden in het gebruik van werkwoordstijden worden verwezen naar hoofdstuk 3 
van het boek Formuleren (zie onder Leermateriaal). 
 

Bij de verleden en tegenwoordige tijden hebben we het over persoonsvormen: elke 
persoonsvorm van een werkwoord staat òf in de verleden, òf in de tegenwoordige tijd. Dat 
een persoonsvorm in de verleden tijd staat is zichtbaar aan een uitgang achter de stam (-de 
of –te, bijvoorbeeld vormde), of aan verandering van de stamklinker (bijvoorbeeld schreef). 
Bij de voltooide en onvoltooide tijden hebben we het over combinaties van hulp- en 
hoofdwerkwoorden: elk gezegde van een zin staat òf in een voltooide, òf in een onvoltooide 
tijd. In een voltooide tijd bevat het gezegde een hulpwerkwoord van tijd (hebben of zijn) en 
heeft het hoofdwerkwoord meestal de gedaante van een voltooid deelwoord (bijvoorbeeld 
gevormd, geschreven, ontboden). 
 
Enkele voorbeelden: 
 
Minister Deetman wil niemand de schuld geven van de chaos bij de dienst studiefinanciering.
 tegenwoordig, onvoltooid 
 
Het was allemaal het gevolg van misverstanden.  
 verleden, onvoltooid 
 
Ondertussen wordt de dienst nog steeds overspoeld met bezwaarschriften. 
 tegenwoordig, onvoltooid 
 
De Surinaamse legerleiding heeft de noodtoestand uitgeroepen. 
 tegenwoordig, voltooid 
 
Er is sprake geweest van uitstel van de verkiezingen. 
 tegenwoordig, voltooid 
 
Maar dan had iedereen natuurlijk moord en brand geschreeuwd. 
 verleden, voltooid 
 
De centrale banken hebben de koersdaling niet tegen kunnen houden. 
 tegenwoordig, voltooid 
 
Het laatste voorbeeld illustreert dat een voltooid gezegd niet altijd een voltooid deelwoord 
hoeft te bevatten: als er naast het hulpwerkwoord van tijd nog een ander hulpwerkwoord is 
(hier: kunnen), dan zijn alle andere werkwoorden, inclusief het hoofdwerkwoord, infinitieven. 
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De combinatie van de twee opposities verleden/tegenwoordige tijd en voltooide/onvoltooide 
tijd levert de vier bekende werkwoordstijden op: 
 

onvoltooid tegenwoordige tijd(ott): loop 
onvoltooid verleden tijd (ovt):  liep 
voltooid tegenwoordige tijd (vtt): heb gelopen (heb moeten lopen) 
voltooid verleden tijd (vvt):  had gelopen (had moeten lopen) 

 
Verleden en tegenwoordige tijd 
De tegenwoordige tijd pas over het algemeen goed bij betogende tekstpassages en de 
verleden tijd bij vertellende tekstpassages. Voor onderzoeksrapporten impliceert dit dat het 
gebruik van de tegenwoordige tijd de regel is en de verleden tijd de uitzondering. Gebruik in 
je onderzoeksrapport dus zoveel mogelijk de tegenwoordige tijd. Dit betekent niet dat een 
verleden tijd per definitie fout is. Een goed voorbeeld van een gecombineerd en doeltreffend 
gebruik van de verleden en tegenwoordige tijd is de volgende tekstpassage uit het tijdschrift 
Natuur & Techniek: 
 

Gedurende het laatste decennium maakte een geheel andere theorie van het 
heelal – de zogenaamde theorie der voortdurende schepping – nogal opgang. 
Volgens deze theorie ontstaat er voortdurend in de ruimte tussen de 
sterrenstelsels nieuwe materie uit het niets. De ontstane nieuwe materie is juist 
zoveel dat, ondanks de uitdijing van het heelal, de gemiddelde dichtheid 
daarvan constant zou blijven. De theorie staat daarom ook wel bekend als de 
evenwichtstheorie (steady-state-theory). 
Dit nogal fantastische denkbeeld stamt uit een tijd toen het leek dat de sterren 
ouden waren dan de expansieleeftijd van het heelal. Dat was uiteraard niet 
goed voorstelbaar. Door de verbeterde waarnemingsgegevens is deze 
tegenspraak intussen opgeheven en daarmee de bestaansreden van deze 
theorie. 

 
Een ander goed voorbeeld komt uit een artikel van De Volkskrant: 
 

Geologisch gezien stelt Nederland eigenlijk weinig voor. Het land ligt aan de 
rand van het dalende Noordzeebekken. De randen van dit bekken liggen bij 
Zuid-Limburg en bij de Achterhoek en Twente [...] 
Deze enorme bak is in de loop der tijd opgevuld met grind, zand en slib dat de 
Maas, Rijn, Schelde en Noordduitse rivieren hebben aangevoerd. Deze 
zandbak heeft later nog een paar forse ijstijden beleefd. 
Tijdens het Saalien- de voorlaatste ijstijd, die Nederland zo’n 150 duizend jaar 
geleden in zijn greep had – bereikte het landijs Nederland. Gletsjers uit het 
noorden voerden keileem (een mengsel van leem en stenen) en grote keien 
aan. Bovendien werd eerder door rivieren afgezet zand en grind, door het ijs 
opgeduwd tot heuvels (stuwwallen). 
Toen het ijs weer smolt, maakte het smeltwater nieuwe vormen, zoals eskers. 
In de tijden dat er geen ijs was, kreeg de wind soms vat op het zand, dat 
samenwoei tot lage heuvels. Langs de kust en in de stuifzandgebieden is dit 
proces nog steeds aan de gang en ontstaan duinen. In het westen heeft de zee 
een grote rol gespeeld. Hiervan getuigen de vele kreken. 

 
Voltooide en onvoltooide tijden 
Een onvoltooide tijd beschrijft een situatie die nog niet is afgerond en wekt daarmee 
vaak de indruk van een zekere verbintenis tussen beschouwer en de beschreven 
gebeurtenissen. Maar met een voltooide tijd blijft de beschouwer nadrukkelijk buiten de 
gebeurtenissen staan. Dat laatste kan prettig zijn, bijvoorbeeld bij de afsluiting van een 
tekst. Tegenwoordige voltooide tijden vormen dan ook een voor de hand liggend 
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instrument om te gebruiken bij het structureren van betogen, bijvoorbeeld om te 
zeggen waar het over gaat, wanneer we een deelonderwerp afsluiten en aan iets 
anders beginnen, en wanneer we aan het slot zijn. Een voorbeeld: 
 

In 1987 startte een nieuwe studie naar de beveiliging van het 
benedenrivierengebied. Centraal daarin stond de afweging tussen 
stormvloedkering of zwaardere dijken. De blijvende vrije toegang tot de 
Rotterdamse havens was een belangrijk uitgangspunt in de studie. Uiteindelijk 
is de keuze gevallen op een stormvloedkering, die geprojecteerd is in de 
Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland. 
Dankzij een stormvloedkering hoeft maar een beperkt programma voor 
dijkverzwaring te worden uigevoerd. [...] 
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Bijlage 3. Gebruik van de lijdende vorm. 
 
De lijdende vorm wordt gekenmerkt door het gebruik van een hulpwerkwoord in combinatie 
met een voltooid deelwoord. Er zijn twee varianten van de lijdende vorm; beide bevatten een 
voltooid deelwoord, maar de ene in combinatie met het hulpwerkwoord worden en de ander 
in combinatie met het hulpwerkwoord zijn. Twee voorbeelden: 
 

Het reglement voor de aandeelhoudersvergadering wordt door de commissie nog 
altijd als voldoende beschouwd. 

 
Er is wéér meer vuurwerk afgestoken, dit jaar. 

 
Lijdende zinnen hebben over het algemeen tegenhangers in de zogenoemde bedrijvende 
vorm. In het geval van beide bovenstaande voorbeelden: 
 

De commissie beschouwt het reglement voor de aandeelhoudersvergadering nog 
altijd als onvoldoende. 
 
Ze hebben wéér meer vuurwerk afgestoken, dit jaar. 

 
In vergelijking met de bedrijvende vorm, roept de lijdende zin het idee op van een toestand 
(aangeduid met het voltooid deelwoord). Een ander verschil is dat de lijdende vorm de 
situatie niet vanuit het perspectief van een uitvoerende instantie presenteert. Men zeg wel 
dat de lijdende vorm een meer statisch en onpersoonlijk karakter heeft. De lijdende vorm 
wordt dan ook veel gebruikt in zakelijke teksten. De belangrijkste redenen voor het gebruik 
van de lijdende vorm zijn: 
 
1. Iets anders dan de uitvoerende instantie (bijvoorbeeld een andere deelnemer in het 

gebeuren) levert het perspectief van waaruit de situatie wordt gepresenteerd, 
bijvoorbeeld: 

 
De brug wordt morgen voor het publiek geopend. 

 
2. Er is geen specifiek perspectief van waaruit de situatie wordt gepresenteerd, bijvoorbeeld: 
 

[Deze grond is veel te sterk vervuild.] Er kan zeker vijftig jaar lang niet worden 
gebouwd. 

 
3. De lijdende vorm maakt het mogelijk om een object op ongeforceerde wijze vooraan te 

plaatsen, en het daarmee goed aan te laten sluiten bij een thematische lijn die al bestaat. 
Het volgende voorbeeld: 

 
Het nieuwe kantoor staat vlak bij het Centraal Station. Ons eigen 
architectenbureau heeft het ontworpen. 

 
Dit wordt in de lijdende vorm: 

 
Het nieuwe kantoor staat vlak bij het Centraal Station. Het is ontworpen door 
ons eigen architectenbureau. 

 
Evenzozeer kan de lijdende vorm helpen de uitvoerder achteraan te plaatsen, om zo een 
(nieuwe) thematische lijn te helpen creëren. 

 
Er schuilen twee gevaren in een overmatig gebruik van de lijdende vorm: (1) de tekst komt 
nogal statisch en saai over, en (2) de tekst kan onduidelijk worden als de uitvoerende 
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instantie wel bekend is maar verborgen blijft. Met name de lijdende vorm met het 
hulpwerkwoord worden roept vaak het effect op van een uitvoerende instantie die opzettelijk 
naar de achtgrond is gedrongen. Het kan helpen om teksten die lijken te lijden aan een 
overdaad aan lijdende zinnen te screenen op lijdende vormen met het hulpwerkwoord 
worden en deze door (actieve) alternatieven te vervangen. 
Moraal van dit verhaal: gebruik de lijdende vorm met mate. Het gebruik van de lijdende vorm 
is in veel situaties zinvol, maar overdaad schaadt. Screen je tekst dus altijd op onnodig 
gebruik van de lijdende vorm. Hiermee voorkom je dat je tekst saai en passief overkomt. 
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Bijlage 4. Gedragscode raadplegen externe informanten. 
 
Veel milieuwetenschappelijk onderzoek vereist mondelinge (telefonische) of schriftelijke 
raadpleging van externe deskundigen (informanten). Volwaardige medewerking van 
informanten is dan een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het onderzoek. Een groot 
knelpunt is dat sommige informanten letterlijk bedolven worden door externe vragen en 
interviews en nauwelijks nog bereid zijn om medewerking te verlenen aan onderzoeken van 
andere instellingen. Soms verschaffen informanten ook vertrouwelijke (niet openbare) of 
'politiek gevoelige' informatie. Dergelijke informatie kan van groot belang zijn voor de uitvoering 
van het onderzoek of de interpretatie van de resultaten, maar het gebruik van de informatie en 
het citeren van de informant luistert dan extra nauw. 
Voor informanten is de kwaliteit van het onderzoek(sinstituut) een belangrijke graadmeter om 
al dan niet mee te werken aan externe onderzoeken en interviews. Om ook (toekomstige) 
medewerking van informanten te garanderen heeft de opleiding Milieu-
Natuurwetenschappen de onderstaande gedragscode voor het raadplegen van externe 
informanten opgesteld. 
1. Bereid (telefonische) gesprekken, interviews of enquêtes altijd zorgvuldig voor en verdiep je 

zo nodig in de theoretische achtergronden van het interview/de enquête. 
2. Stel vóór interviews en gesprekken met informanten altijd een systematische lijst met 

vragen/ aandachtspunten op en bespreek die lijst(en) eerst met de dagelijkse begeleider. 
3. Probeer de tijdsbesteding van informanten zo veel mogelijk te beperken en voorkom dat zij 

vaker dan strikt noodzakelijk voor hetzelfde onderzoek moeten worden geraadpleegd. 
4. Stel je bij informanten zorgvuldig voor en schets duidelijk de status (begeleiders, betrokken 

onderzoekers/instellingen, eventuele opdrachtgever), het kader (voorgeschiedenis en opzet 
van het project), de doelstelling en de vraagstelling van het onderzoek. 

5. Stuur de projectinformatie en vragenlijsten (indien mogelijk) vooraf naar de informant. De 
effectiviteit en efficiëntie van een gesprek/interview neemt daardoor toe. 

6. Geef aan op welke wijze in het onderzoeksrapport wordt omgegaan met de verstrekte 
informatie (anonieme uitwerking, kwantitatieve uitwerking, citeren etc.) en vraag 
nadrukkelijk of restricties/condities gelden voor het gebruik van de mondelinge en 
schriftelijke informatie die is verschaft. 

7. Maak van ieder (telefonisch) interview of gesprek een kort verslag (vermeld ook de datum 
en de naam, titulatuur, instituut, adres en telefoonnummer van de informant). 

8. Vraag informanten altijd of zij de concept-uitwerking van de mondelinge en schriftelijke 
informatie nog willen beoordelen op juistheid en volledigheid en maak daarover duidelijke 
afspraken (datum/responstijd etc.). 

9. Vraag of toezending van het definitieve onderzoeksverslag (of onderdelen daarvan) is 
gewenst. Wees echter terughoudend met het toezeggen van rapporten, in verband met de 
kosten. 
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Bijlage 5. Beoordelingsformulier Ministage  
 

 Afdeling Milieukunde 

 BEOORDELINGSFORMULIER MINISTAGE 

Naam:  .................................................................................................................................................................................  

Adres:  .................................................................................................................................................................................  

Opleiding:  ..........................................................................................................................................................................  

Instelling:  ...........................................................................................................................................................................  

Onderwerp:  ........................................................................................................................................................................  

Stageperiode:  ....................................................................................................................................................................  

Aard van de werkzaamheden:  .........................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

Interne begeleider(s):  .......................................................................................................................................................  

Beoordelaar(s) 

 Naam 

1.  .......................................................................................  

2.  .......................................................................................  

3.  .......................................................................................  

 

 Afdeling 

 ............................................................................................  

 ............................................................................................  

 ............................................................................................  

Bijzondere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de prestatie (ziekte, huiselijke omstandigheden):   

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  
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Opmerkingen over bijzondere omstandigheden en opvallende prestatie/tekortkomingen van de stagiaire: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuele opmerkingen van de zijde van de stagiaire t.a.v. onderzoeksstage, beoordeling en kwaliteit 

begeleiding: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studentenhandleiding Milieukundige Ministage 19 

 

 

Onderzoek (65% van eindcijfer) 
4 5 6 7 8 9 

toelichting 

(eventueel) 

Adequate probleem-, doel- en 

vraagstelling en 

onderzoeksmethode 

      20% 

 
 

 

Onder begeleiding opzetten, 
uitvoeren en afronden 
onderzoek 

      25% 

   

Analyse van data en 

interpretatie daarvan 
      20% 

 
 

 

Creativiteit en originaliteit 
      15% 

 
       

Beroep op begeleiding en 
verwerking inbreng begeleider 

      15% 

   

Samenwerking (indien van 
toepassing) 

      5% 

   

 

Verslag (35% van eindcijfer) 
4 5 6 7 8 9 

toelichting 

(eventueel) 

Inhoudelijke kwaliteit 

(nauwkeurigheid, volledig- 

heid, onderbouwing) 

      50% 

  

 

 

Structuur 

(interne samenhang) 

      30% 

  

 

 

Taalgebruik en schrijfstijl 

(correct, consistent, 

wetenschappelijk, helder en 

bondig) 

      20% 
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Eindoordeel (12 ECTS): 

-  ...........................................................................................................................................................................................  

Voor gezien 

d.d.  ....................................................................................  

 

Handtekening stagiaire: 

 

 

 ...........................................................................................  

Met stagiaire besproken 

d.d.  ....................................................................................  

door:  ..................................................................................  

Handtekening examinator(en): 

1.                                     2. 

 

 ............................................................................................  

 
 
 
 


