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Deze handleiding geeft een aantal aanwijzingen voor het schrijven van een paper. Je vindt er ook de eisen 
in, waaraan de paper tenslotte moet voldoen. 

 

De precieze opdracht zal voor ieder college anders zijn, maar meestal zal de opdracht als volgt luiden:  

Het werkstuk dat je in het kader van dit college schrijft, dient het verslag te zijn van een analyse en 

interpretatie van een literaire tekst/film/video, waarbij je de tekst/film/video plaatst binnen het kader van de 

op het college besproken theorieën.  

Wat ook de precieze opdracht is, de volgende aanwijzingen zullen je van pas komen. 

 

Als je een paper gaat schrijven, maak je gebruik van de inzichten die je tijdens het college hebt opgedaan. 
Daarnaast maak je ook gebruik van (niet te veel) extra literatuur (bv over de culturele context van de tekst 

die je analyseert). Je analyse concentreert zich op één veelbetekenend aspect van de tekst. Het is van belang 

dat je je analyse en interpretatie goed onderbouwt. Je moet steeds proberen een (al dan niet polemische) 
relatie te leggen met de visies en posities die we in dit college hebben besproken. Doe dat echter kort en 

kernachtig. Je paper moet immers kort zijn, en zal niet meer dan ongeveer 10 pagina's tellen.  

Diegenen die extra punten willen verdienen met het college zullen vaak een extra leeslijst mogen opstellen, 
en schrijven een langere paper. 

 

1.-VRAAG- OF PROBLEEMSTELLING 

De vraag- of probleemstelling is het punt vanwaaruit je hele paper wordt opgebouwd. Je paper bestaat in 

feite uit de hechte argumentatie die van deze vraag naar een antwoord leidt. Ik spreek in het navolgende 

over vraagstelling, niet over probleemstelling, omdat het gemakkelijker werkt wanneer je een vraag als 
leidraad neemt. Maar het is het beste als je vraag op een probleem gebaseerd is.   

Je begint het werk aan je paper met het formuleren van een eenduidige vraagstelling. Zorg er vooral voor, 

dat de vraagstelling zodanig beperkt is, dat je hem binnen het kader van een paper van 10 pagina's kunt 
behandelen. Aan de andere kant moet ze rijk genoeg zijn om aanleiding te geven tot een diepgaande 

reflectie. (Dat laatste is overigens meestal wel het geval.) Je vraagstelling moet op de een of andere manier 

in relatie staan tot de centrale vragen van het college: bijvoorbeeld: hoe onderscheiden literaire teksten zich 
die culturele vermenging (als hybriditeit, als syncretisme, als mestizaje, enz.) thematiseren? In jouw paper 

moet je op concrete wijze een aspect van deze problematiek uitwerken. 

Als je het moeilijk vindt een goede vraagstelling te vinden, kun je de volgende tip uitproberen. Bestudeer de 

gekozen tekst allereerst grondig. Stel jezelf hardop en expliciet vragen bij alles wat je opvalt. Noteer je 

eigen commentaar. Zo stel je een lijst met vragen samen, je eigen (misschien naïeve) lees-vragen. Kies uit 

die vragen dan de meest vruchtbare vraag, en kijk of die geschikt kan zijn als vraagstelling.  

Let er op dat je bij het formuleren van je vraagstelling uitgaat van een ongerijmdheid, een spanning, een 
paradox misschien. Kies een motor – een aspect dat je prikkelt, fascineert, dat om onderzoek vraagt. Anders 

gezegd: probeer een probleem als uitgangspunt te nemen. Doe je dat niet, dan zal je paper alleen maar 

beschrijvend zijn, terwijl een goede paper een goede argumentatie bevat. Probeer, bij wijze van proef, een 
globale schematische uitwerking op papier te zetten. Dan kun je beoordelen of je vraagstelling tot een 

argumentatie leidt, in plaats van een beschrijving. Bovendien kun je dan ontdekken of het doenlijk is je 

vraag in dit bestek te behandelen.  

 

Bij deze werkwijze neem je dus niet de theorie als je vertrekpunt, maar je eigen vragen. Die vragen zullen 

wel voor een groot deel voortkomen uit de theoretische discussies die in dit college of in andere colleges 

zijn gevoerd. Hoe meer inzicht je hebt in literaire ontwikkelingen en verschijnselen, en in de theoretische 

debatten die daarmee samenhangen, des te meer eigenaardigheden zul je in een literaire tekst opmerken, en 

des te preciezer zullen je vragen zijn. Maar als je je analyse begint bij je eigen vragen over de tekst, dan 
geef je jezelf de kans je paper een zekere meerwaarde te geven. Je gebruikt de tekst dan niet platweg als 

hulpmiddel om een algemene theoretische kwestie mee toe te lichten - als een illustratie bij de theorie; maar 



je probeert te laten zien dat de tekst op een heel eigen manier omgaat met kwesties die de theorie ook 

behandelt. Misschien wel grilliger, complexer. Bij deze schrijfopdracht gaat het er dus om dat je de 

bijzonderheid van een specifieke tekst leert opmerken en analyseren, ook als die haaks lijkt te staan op wat 

de theorie je leerde te verwachten.   

 
Voorbeelden van vraagstellingen: 

a. Op welke manier worden vrouwen in science fiction gerepresenteerd? 

Commentaar: 1. De vraag is te breed: welke science fiction? Welke periode, welk taalgebied? Geschreven 
door mannelijke of vrouwelijke auteurs? 

2. De vraag is niet gebaseerd op een probleem, en kan dus tot een zuiver beschrijvend antwoord leiden. Om 

deze vraagstelling om te werken zul je je wat meer in de problematiek moeten verdiepen, en specifieker 

moeten zijn, en bijvoorbeeld vragen: "Hoe kan de verandering in de representatie van vrouwen in de 

Noord-Amerikaanse science fiction van de tachtiger jaren verklaard worden?" Dan kun je bijvoorbeeld 

wijzen op maatschappelijke veranderingen (vrouwenbeweging); je zult dan natuurlijk een subvraag 

opstellen, waarin je je afvraagt óf er in die tijd verandering optreedt. Maar dat is een voor-vraag, waar je je 

niet toe kunt beperken. 

b. Is er in deze roman een confrontatie tussen verstarde traditie en dynamische moderniteit? 

Commentaar: het probleem met deze vraag is, dat de student in deze paper eigenlijk wilde aantonen dat die 
tegenstelling tussen traditie en moderniteit niet werkbaar is. En dat er dus een ander interpretatie-kader 

gekozen moet worden. Maar deze vraag laat zich beantwoorden met een simpel "nee", terwijl de 

argumentatie van de paper dan nog verder gaat. Beter is het, te vragen naar de wijze waarop moderniteit in 

de roman wordt gepresenteerd. Dan kun je je polemiek met diegenen die overal een tegenstelling zien 

tussen traditie en moderniteit uitwerken, maar ook verder gaan. 

c. Worden vrouwen in de films van Hitchcock realistisch verbeeld? 

Nog maar eens een vrouwenvraag als voorbeeld. Vanaf de jaren zeventig, toen de feministische filmkritiek 

opkwam, is op deze vraag een platweg “nee”geantwoord. Hitchcocks vrouwen zijn stereotypen. In de film 

Vertigo, bijvoorbeeld, worden vrouwen verbeeld als het object van de detective Scottie. Tania Modleski 
vond deze vraagstelling, en het korte antwoord erop, niet bevredigend. Ze had het idee dat Hitchcocks films 

een veel genuanceerder beeld geven – zijn films zijn niet plat, vond ze, en zijn vrouwen zijn misschien wel 

complexer dan ze op het eerste gezicht lijken. Kunnen feministen toch niet iets leren van Hitchcocks films? 
Modleski koos voor een gedetailleerde analyse, in plaats van voor een snel oordeel. Zo kon ze laten zien dat 

bijvoorbeeld in Vertigo de vrouw wel wordt verbeeld als het object van Scotties blik maar dat er toch een 

scène is die vanuit het perspectief van die vrouw wordt verteld – waarmee wordt getoond dat ze meer weet 
dan Scottie vermoedt. Modleski kiest dus een genuanceerder vraagstelling, die juist is gericht op het zoeken 

naar de moment waarop de vrouw toch een eigen subject wordt – en daarmee doet ze recht aan de 

complexiteit van Hitchcocks films. 

d. In de roman Bones (vertaald als Beenderen) van de Zimbabweaanse auteur Chenjerai Hove komt het 

motief van de beenderen in talloze contexten en met vele uiteenlopende connotaties voor. Vraag: 

Wat is de betekenis van het begrip "beenderen" in de roman van Chenjerai Hove met dezelfde titel? 

Op zich een uitstekende vraag, die beperkt is, maar toch tot verrassende resultaten leidt; in het antwoord 

kun je laten zien hoezeer traditionele noties ingezet kunnen worden voor een poëtische analyse van de 

hedendaagse politieke situatie. Daarom zou je deze vraag beter kunnen formuleren als, bijvoorbeeld: hoe 
worden religieuze en historische connotaties van het begrip "beenderen" in deze roman gebruikt voor de 

representatie van de huidige politieke situatie in Zimbabwe? 

 
2.-OPBOUW 

Het werkstuk dient te bestaan uit: 

-een titelpagina (volledige titel (hoofd- en ondertitel), auteur, kader waarbinnen de paper is geschreven, 

plaats en tijd)  

-een korte inleiding (zie punt 3) 

-een middenstuk, eventueel onderverdeeld in genummerde paragrafen 

-een korte afsluiting met conclusies (zie ook punt 3) 

-eventuele noten  

-literatuurlijst  



De inleiding, de afsluiting en de inhoudsopgave worden afgeleid uit het middenstuk. Het middenstuk zou 

een uitwerking van de vraagstelling moeten zijn. Ieder hoofdstuk, of iedere paragraaf, moet een facet van de 

vraagstelling behandelen.  

Dat lukt alleen als je van te voren een schema voor de opbouw van je paper hebt bedacht. Zo’n schema zet 

je op nadat je de vraagstelling hebt vastgesteld. We adviseren je dringend veel tijd te besteden aan het 
schetsen van de opbouw. Ga in ieder geval niet schrijven, voor je een doordacht schema van de opbouw van 

je paper op papier hebt staan. Als je schema naar tevredenheid is opgezet, is de indeling van je paper in 

hoofdstukken en/of paragrafen in grote trekken duidelijk. In elk hoofdstukje of paragraaf worden steeds 
aparte hoofd- en subvragen behandeld. De uiteindelijke inhoudsopgave kan uit het schema worden afgeleid. 

Je docent kan je goede tips geven voor het opzetten van een schema. 

 

Informatieverwerking 

Verantwoord steeds waarom je bepaalde bronnen hebt gebruikt. Vermeld zorgvuldig wie je aanhaalt, van 

wanneer de gebruikte tekst stamt, enzovoort. Zorg daarna voor een volledige vermelding van het werk in de 

literatuurlijst achterin. Let dan op de juiste wijze van onderstrepen: boektitels onderstreep je wel, titels van 

tijdschriftartikelen niet (die zet je tussen aanhalingstekens), maar de titel van het tijdschrift weer wel. 

Als standaard stijlconventie hanteren we bij de Opleiding Literatuurwetenschap de MLA-stijl. Oefen je er 

vanaf het begin in die conventie consequent toe te passen. Voor informatie zie onze samenvatting van de 
MLA-stijlconventie en het daarin genoemde  MLA Handbook for Writers of Research Papers. Als LW niet 

je hoofdvak is en je bent gewend aan een andere stijlconventie, dan mag je die ook toepassen, als je dat 

maar consequent doet. 

Je hoeft in de regel beslist niet veel secundaire literatuur aan te halen. Overleg, zo nodig, met je docenten. 

Woeker allereerst met de literatuur die je voor het college gelezen hebt. Je kunt algemene uitleg gerust uit 

de opgegeven en geciteerde werken halen. De besproken literatuur vormt het globale kader voor je paper. 

Voor andere, specifieker informatie gebruik je het bibliografisch apparaat van de universiteitsbibliotheek, 

met name de MLA op CD-Rom (te raadplegen via de pc’s van de UB). 

 
3.-INLEIDING EN AFSLUITING 

INLEIDING 

De inleiding bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen: 
-de opening  

-de vraagstelling en een vooruitblik op de uitwerking  

Na het uiteenzetten van de vraagstelling, kun je een korte samenvatting van de paper geven. Zeg alleen hoe 
je de centrale vraag gaat behandelen. Je conclusies hoef je nog niet te vertellen. Je geeft hier informatie over 

de opbouw van de paper. 

-een doelaanduiding 

Geef aan wat de lezer aan je paper zou kunnen hebben. De paper moet, bijvoorbeeld, ook als een voorstel 

voor een manier van lezen kunnen dienen. Daaraan kun je hier refereren.  

 

AFSLUITING 

Een afsluiting bevat: 

-korte samenvatting 
-conclusies 

In de conclusies verbind je de bevindingen uit de hoofdstukken met de vraagstelling. Je kunt je eigen 

oordeel hierbij nog eens samenvatten. 
-vooruitzichten 

Je kunt verwijzen naar de problemen en vragen die nog opgelost moeten worden.  

-uitsmijter, dat wil zeggen: een korte, pakkende zin waarmee je de tekst afsluit. 

 

4.-BEOORDELINGSCRITERIA 

De beoordelingscritera vloeien logischerwijze uit het voorgaande voort: 

 

1.-vraagstelling 

Is de vraagstelling eenduidig geformuleerd? 

Is hij beperkt genoeg? 



Is de vraagstelling relevant voor de discussie rond de centrale vraag van het college? 

Is de vraagstelling interessant? 

 

2.-inleiding 

Bevat de inleiding 
-een heldere weergave van de vraagstelling? 

-een samenvatting van de uitwerking van de vraagstelling? 

-een toelichting die de opbouw van de paper verduidelijkt? 
 

3.-opbouw 

Is de hoofdstukindeling functioneel? Behandelen de hoofdstukken elk een facet van de uitwerking van de 

vraagstelling, en bestrijken zij samen de hele vraagstelling? 

Is de opbouw op alle niveaus met verbale en visuele middelen duidelijk zichtbaar gemaakt? 

 

4.-conclusies 

Zijn de conclusies gebaseerd op het voorgaande?  

Geven zij een antwoord op de vraagstelling? 

 
5.-literatuurgebruik 

Is er voldoende relevante informatie gebruikt? Is die informatie niet eenzijdig? 

Is de informatie goed in het betoog verwerkt? Wordt hij kritisch weergegeven? 

Worden de bronnen juist vermeld? Is er sprake van een kritische bezinning op de herkomst van de 

informatie?  

Wordt duidelijk onderscheiden tussen informatie uit verschillende bronnen, en tussen informatie uit 

secundaire literatuur en eigen opinies? 

Worden begrippen zorgvuldig toegelicht en zorgvuldig gehanteerd? 

 
6.-bereiken doelstelling college 

Heeft de student inzicht gekregen in de (bijvoorbeeld theoretische) discussies die in het college werden 

gepresenteerd? Is de student in staat dit inzicht toe te passen bij de analyse en interpretatie van literair werk?  
 

7.-uiterlijke verzorging 

Is het taalgebruik duidelijk en correct? 
Is het werkstuk volledig, aantrekkelijk, goed verzorgd? 

 


