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1 Inleiding 

Deze periode zullen wij 205D trends in het kader van vriendschap voor de doelgroep 
jonger dan 50 jaar onderzoeken, herkennen, begrijpen, gebruiken en creëren. Hiervoor 
moet veel onderzoek verricht worden. Dit onderzoek zal zowel op desk- als 
fieldresearch gebaseerd zijn. Uiteindelijk presenteren wij een concept dat onder de 
grootste trend van vriendschap valt.  

1.1 Opdrachtbeschrijving 

In verband met het vak trends is ons gevraagd om onderzoek te doen naar de trends 
omtrent vriendschap met als doelgroep iedereen onder de 50 jaar. Hiervoor zullen wij 
als projectgroep een wekelijkse blog bijhouden, waarin onze bevindingen, inzichten en 
vooruitgangen beschreven worden. Uiteindelijk kunnen wij vertellen wat de trend 
onder vriendschap is voor personen onder de 50 jaar. Dit concept zal door ons goed 
onderbouwd zijn met gegronde argumenten. Dit zal uiteindelijk gepresenteerd 
worden. Deze mag ondersteund worden door creativiteit.  

1.1.1 Segmentatie  
De doelgroep onder de 50 jaar is gesegmenteerd tot jongens en meisjes tussen 12 en 
15 jaar. Wij hebben hiervoor gekozen, omdat in deze leeftijdscategorie veel 
vriendschappen ontstaan. Vanaf 12 jaar zijn vrienden het belangrijkste bezit van 
jongeren. Leeftijdgenoten krijgen een belangrijkere rol in het leven van kinderen. Op 
deze leeftijd gaan zij van de basisschool naar de middelbare school. Daar leren zij 
nieuwe leeftijdgenoten kennen en maken zij nieuwe vrienden. We hadden eerst voor 
de doelgroep 12 tot 17 jaar gekozen, maar tijdens onderzoek bleek dat er groot 
verschil zat tussen een 16- of 17-jarige en jongeren tussen 12 en 15 jaar.  

1.2 Onderzoeksmethode 

Om de juiste informatie te vergaren zullen wij zowel zoals eerder genoemd desk- en 
fieldresearch gebruiken. Onder fieldresearch vallen ook observaties en interviews 
onder de gekozen doelgroep. Daarnaast wordt relevante vakliteratuur gebruikt zoals 
trendblogs, tijdschriften en de aangegeven college boeken. Gedurende het hele project 
zal er onderzoek gedaan worden, aangezien trends continue in beweging zijn. 

1.3 Onderdelen Plan van Aanpak 

• Probleemanalyse (doelstelling, probleemstelling, deelvragen) 
• Planning (tijdsplanning, activiteiten) 
• Redactieafspraken en werkafspraken 
• NAW-gegevens 
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2 Probleemanalyse 

2.1 Doelstelling 

Inzicht krijgen in vriendschappen van jongens en meisjes in de leeftijdsgroep 12-15 
jaar. Om de belangrijkste trends rondom vriendschap te constateren en daar 
vervolgens een product/dienst voor te bedenken. 

2.2 Probleemstelling 

Hoe kunnen wij een product/dienst bedenken dat aansluit bij onze doelgroep in 2015? 

2.3 Deelvragen 

Deelvraag Beantwoorden door middel van 
Demografie  
Wie is onze doelgroep? Fieldresearch en deskresearch 
Wat verstaan zij onder vriendschap? Fieldresearch/ observatie 
Wat is de demografische verdeling van 
vriendschappen onder de doelgroep? 

Fieldresearch en deskresearch 
 

Technologie  
Welke sociale netwerken gebruiken ze 
om vriendschappen te onderhouden? 

Fieldresearch en deskresearch 

Hoeveel vrienden hebben pubers op 
Hyves/Facebook/MSN? 

Fieldresearch en deskresearch 

Gebruikt de doelgroep nog andere 
technologie voor het maken van 
vrienden? (Xbox Live bijvoorbeeld) 

Fieldresearch en deskresearch 

Wat voor invloed heeft social media op 
vriendschappen? 

Fieldresearch en deskresearch 

Wat zijn de ontwikkelingen binnen het 
gebruik van social media? 

Deskresearch 

Cultuur & sociologie  
Waar kent de doelgroep hun vrienden 
van? 

Fieldresearch/ observatie 

Wat voor invloed heeft school op 
vriendschappen? 

Fieldresearch/ observatie 

Hoeveel uur besteedt de doelgroep per 
week gemiddeld aan hun vriendschap? 

Fieldresearch en deskresearch 

Wat voor trends zijn er op het gebied 
van vriendschappen bij de doelgroep? 

Fieldresearch en deskresearch 

Hoe leren zij elkaar kennen? Fieldresearch 
Hoe lang kennen zij elkaar? Fieldresearch 
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Welke middelen gebruiken zij om 
vriendschappen te onderhouden? 

Fieldresearch en deskresearch 

Wat doet de doelgroep aan activiteiten 
met vrienden? 

Fieldresearch en deskresearch 

Wat is de vrijetijdsbesteding van de 
doelgroep? 

Fieldresearch en deskresearch 

Hoeveel uur besteedt de doelgroep 
gemiddeld aan hun vriendschap? 

Fieldresearch en deskresearch 

Politiek  
Wat voor campagnes heeft de overheid 
ingezet gericht op jongeren en 
vriendschappen? 

Deskresearch 

Ecologie  
Zijn jongeren op de hoogte van de 
ecologische ontwikkelingen? 

Deskresearch 

Vinden zij dat belangrijk? Fieldresearch 
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3 Planning Project CA10 Trends      

Week Onderwerp Studietaken 
Ter voorbereiding 

Bijzonderheden 

16 
 
maandag 18.04.11 
 
PvA inleveren  
Tutoruur 
12.55 03A19 
 
Gezamenlijk maken: 
12.55 – 16.00 
- Samenvatting 
- Blog aanmaken URL 
+ indelen 
- Research doelgroep, 
onderwerp en 
trendfactor 
 
dinsdag 19.04.11 
 
Gezamenlijk maken: 
IC CA10 Trends  
12.05 – 12.55 
- Moodboard (op blog) 
 
11.15 – 13.15 
- Samenvatting op 
blog: Danja 
- Research vriendschap 
op blog Stefan + Bob 
- Relevante 
krantenartikelen op 
blog Nina + Amy 
- 2 relevante 
trendfactoren  
beschrijven op blog 
Danja + Nina + Amy 
+ Stefan + Bob  
- intro team op blog 
Lonneke + Job 
- PvA op blog 
Lonneke + Job 
 

 
 
 
Moodboard 
doelgroep 2015 
 
Theorie 
trendfactoren 
 
Blog aanmaken + 
posten 
 
 
n.b. stage-
interview in 
modulepagina 
plaatsen 
 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter: Danja 
Notulist: Amy 
 
Bloggers: 
Lonneke & Job 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Oriëntatie 
doelgroep/onderwerp 
 
- Oriëntatie primair onderzoek 
en deskresearch 
 
- Samenvatten +  Lezen p. 9- 
t/m 24 uit Van Trends naar 
Brands van H. Roothart en 2.3.1. 
t/m 2.4.1. uit Trends van F. 
Maenhoudt. 
 
- Referaat team A! 
 
 
*voorstellen voor blog namen: 
- Trendbuddy 
- Trendship 
- Trendfriend 
- Trendconnection 
- Trendconnected 

 
- Zelf stapel 
tijdschriften meenemen 
die relevant zijn voor je 
doelgroep. Zonder 
tijdschrift niet welkom. 
 
- Schaar en lijmstift mee  
 
- Prints 1ste 
internetresearch 
mee m.b.t. doelgroep, 
onderwerp en 
trendfactor  
 
- Individueel 1 vraag 
voorbereiden m.b.t. 
leeshuiswerk stof voor 
team  
 
- Samenvatting gelezen 
stof 
 
Samenvatten: 
Van Trends naar 
Brands: p.9 t/m p.24 
Trends: 2.3.1 t/m 2.4.1 
 
Kopje op blog: 

 trend theorie 
 
 
 
 
 
Deadline stukken vd 
verdeling dinsdag 
19.04.11  17.00 uur 
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donderdag 21.04.11 
voor 12.00 uur 
inleveren debriefing 
Postvak 145: M. Palthe  
 
 
 

 
CA16 
Conceptontwik-
keling 
Briefing: Job en 
Lonneke 

Deadline 
DEBRIEFING 
woensdag 20.04.11 
15.25 uur 
  

17 
 
dinsdag 26.04.11 
11.15 – 13.15 
 
- Samenvatting 
op blog Bob 
- Scholen voor 
groepsdiscussie regelen 
+ topiclijst  
- afspreken wanneer 
het kan 
 
 
 
donderdag 28.04.11 
15.40 – 16.30 IC 
 
Blog in orde maken: 
13.30 – 15.30 
 
 
Tutoraat II 
Onderzoeksvoorstel, 
PvA bespreken, 
aanscherpen, 
  
Artikelmuur maken 
 

 kranten meenemen, 
koppen, scouten op 
relevantie voor trend, 
doelgroep en/of 
onderwerp 
 
 

 
 
Instructiecollege 
Oriëntatie 
doelgroep 
Trendpyramides 
 
 
Voorzitter: Amy 
Notulist: Danja 
 
Bloggers: 
Nina en Stefan 
 
 
 
 
 
Debriefing 
afmaken: Amy & 
Danja 

 
 
Samenvatten + Lezen  
p. 24 (vanaf trendpiramides) t/m  
p 40 uit ‘Van Trends naar 
Brands’ en 2.5 t/m 2.6 en 3.10 
t/m 3.12 uit ‘Trends van F. 
Meanhoudt’ 
 
 
- Referaat team B 
(trendpiramides) 
- Oriëntatie 
doelgroep/moodboards 
 
 
 
 
Deskresearch loopt 
Enquête? Groepsdiscussie? 
Keuze maken + opstellen 
topiclijst 
 
 
· Verwerk onderzoeksresultaten 
op blog 
 
· Moodboard op blog  
 
· En plan van aanpak? DS/VS/ 
deelvragen? 
Onderzoekmethode klopt?  
 
· Team C bereidt referaat 
volgende les voor 
 

 
 
IC: 
· Zelf stapel 
tijdschriften meenemen 
(divers, en relevant; niet 
alleen glossies) 
 
 
· Ook gadgets 
meenemen voor 
moodboard (speelgoed 
& meisjes van 6- 8 jaar? 
Gadgets stickers, 
glitters?) 
 
· Prints van 
internetresearch mee 
t.a.v. doelgroep en 
onderwerp en 
trendfactor 
 
· Bereid ieder 1 vraag 
voor n.a.v. leeshuiswerk 
voor team B. 
 
· Werk blog bij (zie 
eisen blog) 
 
· Internet research en 
onderzoeksresultaten 
 
· Samenvatting Roothart 
en van Maenhoudt op 
blog 
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18 
Maandag 02.05.11 
t/m Vrijdag 07.05.11   

Meivakantie Meivakantie Meivakantie 

19 
 
maandag 09.05.11 
voor 12.00 uur 
inleveren debriefing  
Postvak 145: M. Palthe 
 
 
 
dinsdag 10.05.11 
14.00-16.00 
Blog in orde maken 
- Samenvatting 
op blog Lonneke 
 
vrijdag 13.05.11 
12.05-13.45 
Instructiecollege 
03A21 
Inzoomen/ 
uitzoomen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter: Stefan 
Notulist: Nina 
 
Bloggers: 
Bob en Danja 
 

 
 
· Lezen uit Trends van Fonds 
van Meanhoudt: 3 t/m 3.8, 
paragrafen 4.4.8.11 en  
hoofdstuk 6 
 
· Lezen en meenemen Virtual 
Antropology 
http://trendwatching.com/trend 
s/VIRTUAL_ANTHROPOLO
G Y.htm 
 
· Individueel 1 vraag team C 
voorbereiden 
 
· Referaat door team C 

 
 
· Onderzoekonderwerp 
afgekaderd (streven) 
 
· Deskresearch 
afronden en analyseren 
 
· Primair onderzoek 
loopt 
 
· Blog bij werken,  
 
· Resultaten verwerken  
 
· Stellingen op blog 
formuleren 
 
· expert uitnodigen voor 
feed back daarop  
 
· Laptop mee naar IC!  
 
Team D bereidt referaat 
volgende week 20 voor 

20 
 
Maandag 16.05.11 
16.30 – 17.20 01A03 
 
 
Woensdag 17.05.11 
12.05 – 13.30 
- Zelfstandig: 
Blog bijwerken en url 
doormailen naar: team 
a>b, b>c, c>d, d> a 
Job + Bob + Stefan 
- Samenvatting 
op blog Nina + Amy 
 
 
 

 
 
Tutoraat III 
 
 
 
Voorzitter: Nina 
Notulist: Stefan 
 
Bloggers: 
Amy en Stefan 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bespreken onderzoeksvoortgang 
Eerste Ideeën product bespreken 
/ houden van brainstorm 
 
 
 
 
 
 
 
· Lezen hfd. 7 & 8 uit F. 
Maenhoudt 
 
· Voorbereiden ideeën over 
mogelijke kansen en 
bedreigingen trend en 

 
 
Primaire 
onderzoeksresultaten 
analyseren vergelijken 
met resultaten 
deskresearch 
Voldoende inzicht? 
Aanvullend onderzoek 
nodig? Aanvullend 
onderzoek doen! 
 
 
Meebrengen naar les: 
boeken van H.Roothart 
en F. Maenhoudt 
 
- Experts uitnodigen 
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Vrijdag 20.05.11 
13.45 – 15.25 02A22 
 
 

 
Instructiecollege 

product(en)>  
 
 
let op trendfactoren, of gebruik 
DESTEP of SWOT. 
 
· Klasgenoten bereiden 
individueel 1 vraag voor a.d.h.v. 
leeshuiswerk voor team D 
 
 
· Referaat door Team CV205D 
 (hoofdstuk 7 en 8) 

voor feed back op idee, 
of stelling Danja en 
Lonneke 
 
 
 
- Voortgang aanvullend 
onderzoek (interviews 
etc.) 
 
-Onderzoeksresultaten 
vergelijken, voorlopige 
conclusies? 
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Maandag 23.05.11 
10.30 – 13.30 
 
 
 
 
 
Vrijdag 27.05.11 
13.45-15.25 02A22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aan blog werken 
+ proefpresentatie 
Maken: Bob en 
Stefan 
 
 
 
 
Instructiecollege 
III 
Onderbouwing 
haalbaarheid 
Maken inhoudelijk 
en visueel goede 
presentaties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voorzitter: Nina 
Notulist: Stefan 
 
Bloggers: 
Job en Lonneke 
 
 
Voorbereiding generale 
repetitie presentatie 
1.denk aan vraagstelling, 
doelstelling,, onderzoeksopzet, 
info doelgroep, trend(factoren), 
trendpiramide, kansen, 
bedreigingen, product, heldere 
conclusie, bronnen  
2. Cijfermatige en visuele 
overtuigingskracht: 
onderbouwing, haalbaarheid; 
quotes. Goede visuele 
presentatie (zie presentatie-eisen) 
 
Feedback op blog van ander 
team a.d.h.v. checklist blog: zie 
handleiding. Max 1 a-4. 
Meenemen naar les: 1 a viertje 
voor team, 2 a viertjes voor 
docent 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
· Proefpresentatie in de 
les door de team 
 
· Feed back op blogs in 
les door teams 
 
Zelfstandig deze 
week: 
· Blog bijwerken  
 
· Voortgang aanvullend 
onderzoek, interviews, 
etc 
 
· Experts/of mensen uit 
doelgroep feed back 
laten geven op idee of 
stelling op blog 
Feed back op blogs gaat 
als volgt: Team a>b, 
b>c, c>d, d> a) 
 

22    
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dinsdag 24.05.11 
14.35 – 15.25 02A19 
 
Voorzitter: Job 
Notulist: Lonneke 
 
Bloggers: 
Nina en Danja 
 

 
Tutoraat III 

 
Finetunen 
N.a.v. feed back 
· Welke analyses trekken 
waarom, welke info uiteindelijk 
geselecteerd, wat wel /niet 
relevant? Tegenstrijdige info? 
Wat kun/doe je daarmee? 
 
 
· Welke kansen en bedreigingen 
interessant voor presentatie 
 
 
 
· Bewijs zoeken voor implicaties  
trend en product (wat bestaat er 
al op dat vlak, welke 
voorbeelden?) 
 
· Voortgang onderzoek en 
primair onderzoek 
 
· Uitwerkingen primair 
onderzoek 
 
· Reflectie op idee door 
doelgroep: heeft doelgroep of 
expert gereageerd? Slaat het aan? 
 
· Coolhunts op printje 
meenemen en de beste uit team 
kiezen voor eindpresentatie 
 

 
Zelfstandig per groep: 
· Analyseren 
onderzoeksresultaten en 
concluderen 
 
· Blog bijwerken 
algemene vereisten 
 
· Blog bijwerken met 
research en conclusies 
m.b.t. onderwerpen in  
linkervak. 
 
 
· Bewijs zoeken voor 
implicaties trend en 
product (varianten of 
inspiratie vinden). 
Beeldmateriaal daarvan 
verzamelen. 
 
· Wat betekenen 
conclusies voor 
doelgroep/product?  
 
· Zelfstandig coolhunt 
maken die relevant is 
voor 
doelgroep/onderwerp 
(op blog plaatsen) 

23 
 
dinsdag 07.06.11 
10.30 – 15.30  
 
 
 
 
 
 
 
donderdag 09.06.11 

 
 
Aan blog werken 
(afmaken?) 
*indien er nog veel 
gedaan moet 
worden: 
donderdag 
09.06.11 om 12.00 
uur @ HvA 
 
Tutoraat IV 

 
 
Presentatie maken: Job, Stefan, 
Bob + wie gaat de presentatie 
doen? 
 
 
 
 
 
 
- Presentatie idee bespreken met 

 
 
Info zoeken m.b.t. 
kansen en bedreigingen 
ontwikkeling in 
trendfactor, relevant 
voor doelgroep en 
product 
Gebruik DESTEP 
methode Print final 
onderzoekverslag: 
gedeeltes met ds, vs, 
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15.40 – 16.30 02A19 
 
Deadline print versie 
onderzoeksverslag 
 
Voorzitter: Lonneke 
Notulist: Job 
 
Bloggers: 
Amy en Stefan 
 
 
Vrijdag 10.06.11 
DEADLINE BLOG 
 
  

tutor.  
 
- Final check onderzoeksverslag 
(print online versie mee). 
 
- Tutor checkt op volledigheid 
en bronnen 
 
- Voortgang onderzoek; 
secundair, primair en conclusies 
(wat mist evt nog?)  
 
- Welke info gevonden voor 
kansen en bedreigingen en 
interessant voor presentatie 

uitwerking resultaten, 
conclusies/en 
bronnenlijst. 
 
 

24 
 
vrijdag 17.06.11 
voor 12.00 uur 
inleveren Blog 
 
 
Stuur url nogmaals 
naar je docent. Na 
12:00 wordt geen url 
meer verstuurd = 
onvoldoende voor 
onderdeel blog. 
m.e.schaap@hva.nl 

 
 
Geen les 
 
 
 
 
Voorzitter: Bob 
Notulist: Nina 
 
Bloggers: 
allen 
 
 

 
 
Presentatie voorbereiden 
Presenteren …….. + ……… 
 

 
 
Zelfstandig: 
· Voorbereiden 
eindpresentaties 
 
 
 
 
· Blog bijwerken en 
afronden (zie checklist). 
 
 

25 
 
dinsdag 21.06.11  
11.15 – 12.55 03B03 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eindpresentaties 
 
Peerassessment 
+ 
beoordelen weblog 
door groepen 
onderling 

 
 
- Presenteren van trends, en 
product en of dienst.  
 
- Beoordelen eindpresentatie 
door teams, docent en tutor  
 
- Beoordeling blog door docent 
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4 Werkafspraken 

 
Afspraken 
Om ervoor te zorgen dat de samenwerking beter verloopt, hebben wij als groep een 
aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn onderverdeeld in de werkafspraken en 
redactieafspraken. 
 
De leden van groep CV205D zijn verplicht om zich aan de volgende werkafspraken te 
houden: 
  
1. Elk projectlid houdt zich aan zijn deadline 
2. Aanwezigheid verplicht bij de vergaderingen, afwezigheid moet met geldige redenen 
en een dag van te voren gemeld zijn 
3. Elk projectlid moet minimaal 1 keer zijn webmail bekijken 
4. Aanwezigheid verplicht bij colleges dat betreft de onderwerp van het project 
  
Wanneer een projectlid zich niet aan één van deze regels houd tkrijgt hij of zij een 
waarschuwing. Bij de derde waarschuwing wordt met overleg de persoon uit de groep 
gezet. 
 
Vergaderingen 

• Iedereen komt op tijd op vergaderingen. 
Indien je te laat komt of wanneer je onverhoopt niet bij een vergadering aanwezig kan 
zijn, geef je dit telefonisch vóór aanvang van de vergadering door aan de voorzitter 
van die dag. 
 
Eén keer zonder kennisgeving afwezig zijn, betekent een waarschuwing en daarmee 
een gele kaart. 
 
Twee keer afwezig zijn zonder kennisgeving betekent een tweede, zeer dwingende 
waarschuwing en daarmee een tweede gele kaart. Ook zullen we dit doorgeven aan 
onze tutor F. van Lier en een gesprek met hem aanvragen als dat door de meerderheid 
van de groep nodig geacht wordt. 
 
Drie keer afwezig zijn, betekent een rode kaart en daarmee het einde van de 
samenwerking met de rest van de groep. Uiteraard wordt ook dit doorgegeven aan 
onze tutor. 
 
Je moet aangeven waneer je niet aanwezig kunt zijn. Het liefst per sms of anders e-
mail. 

• Er wordt te alle tijden (dus ook tijdens felle discussies!) naar de voorzitter 
geluisterd. Als de voorzitter iemand de beurt geeft om te spreken, luisteren de 
anderen en als de voorzitter om stilte vraagt, houdt iedereen zijn mond. 

• De notulist stuurt de (uitgewerkte) notulen op dezelfde dag van de 
vergadering op naar alle groepsleden via BSCW. 
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Deadlines 

• Een deadline halen, betekent dat de desbetreffende taak vóór de gestelde 
einddatum (naar eigen inzicht) eindproduct-proof is. Met andere woorden: 

Alle onderdelen van de taak zijn gemaakt (en niet alleen de kern of het overgrote 
deel). 
• De taak is naar beste kunnen gemaakt (en niet op een ‘ik zet de puntjes later 

nog wel op de i’ basis). 
• Alle bronnen zijn (op correcte wijze!) in de tekst verwerkt. 
• Waar nodig zijn (correcte) verwijzingen geplaatst. 
• Een taak is pas af als de rest van de groep zegt dat die af is. Met andere 

woorden: wanneer iedereen tevreden is met het resultaat. 
• Iedereen houdt zich aan gestelde deadlines. 
• Als je één keer een deadline (binnen de groep) mist, volgt een waarschuwing 

en daarmee een gele kaart. 
• Wanneer je twee keer een deadline mist, volgt een tweede, zeer dwingende 

waarschuwing en daarmee een tweede gele kaart. Ook zullen we dit 
doorgeven aan onze tutor en een gesprek met haar aanvragen als dat door de 
meerderheid van de groep nodig geacht wordt. 

• Drie keer een deadline missen, betekent het einde van de samenwerking met 
de rest van de groep. Uiteraard wordt ook dit doorgegeven aan onze tutor. 

 
Overig 

• Individueel gemaakt werk wordt altijd door de hele groep gelezen en van 
commentaar voorzien. 

• Alle bronnen die je tijdens het project gebruikt, houd je zelf bij in een 
document. (Later worden alle bronnen samengevoegd.) 

• We gaan pas verder met de volgende fase van het project als de voorgaande 
fase helemaal af is. 

• Als je merkt dat een deadline niet reëel is, geef je dit minstens drie dagen van 
tevoren mét onderbouwing aan. De groep zal dan beslissen of de deadline 
verschoven wordt of niet. 

• Alle taken worden zo evenredig mogelijk verdeeld; wanneer iemand de ene 
week beduidend meer heeft gedaan dan de anderen, doen de anderen de 
volgende week wat meer. 

• Iedereen moet voor of na de IC’s aanwezig zijn om het een en ander te 
kunnen bespreken. Dit spreken we van te voren af, maar het spreekt voor 
zich dat je aanwezig bent op school. 
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5 Redactieafspraken 

In dit onderdeel beschrijven wij de gemaakte afspraken qua hoe je de tekst moet 
maken. Dit is onderverdeeld in uiterlijk, bronvermelding, opbouw, manier van 
schrijven en overig.  
Ter verduidelijking: ‘inleveren’ betekent een definitief product bij een docent of tutor 
inleveren; ‘aanleveren’ betekent inleveren volgens afspraak binnen je groepje (per mail 
of per BSCW).  
 
Uiterlijk 

• Producten moeten in MIC-huisstijl aangeleverd en ingeleverd worden; 
• Tekst moet worden aangeleverd met duidelijke koppen van de paragrafen, 

zodat de ‘eindredactie’ het iets makkelijker heeft; 
• Gebruik de correcte manier van opsommen; 
• Gebruik de correcte manier voor tabellen en figuren. Tabellen zijn voor de 

details, figuren zijn om de grote lijn zichtbaar te maken.  
• PLUS moet te aller tijden met hoofdletters geschreven worden. 

 
Bronvermelding/bronnen 

• Lever jouw deel aan met correcte bronvermelding volgens de MIC-Schrijfgids. 
Doe dit in de tekst (beknopt) en in een apart document (uitgebreid). Kijk in 
de MIC-Schrijfgids op pagina’s 23 t/m 33 voor de exacte beschrijving van 
bronvermelding; 

• Gebruik voetnoten niet als bronvermelding. Dit is niet toegestaan op onze 
opleiding. Voetnoten zijn bedoeld voor informatie die de aandacht te veel 
afleidt van de tekst;  

• Ook voor citeren geldt: citeer volgens de MIC-Schrijfgids;  
• Er mag geen plagiaat gepleegd worden. Er mag dus niets letterlijk van internet, 

uit boeken of andere bronnen gehaald worden. 
 
Opbouw hoofdstuk 

• Elk hoofdstuk bevat een inleiding. Deze schrijf jij zelf voor jouw deel; 
• Verdeel jouw hoofdstuk(ken) in paragrafen en alinea’s; 
• Schrijf een conclusie aan het eind van de paragraaf of aan het eind van het 

hoofdstuk. Deze schrijf jij zelf voor jouw deel. 
 
Manier van schrijven 

• Schrijf op een toegankelijke, heldere, levendige en correcte manier. Voor een 
exacte beschrijving, kijk in de MIC-Schrijfgids; 

• We gebruiken geen afkortingen in de tekst. Alles volluit schrijven, tenzij het 
een naam, zaakaanduiding of gangbare afkorting is (als cd, Arbo, hbo). 
Gebruik geen afkortingen als enz., bijv., t.b.v., s.v.p. enzovoort; 

• Wees nauwkeurig in je tekst. Bijvoorbeeld: ‘zij hebben drie kinderen van 17 en 
19’, dit is verkeerd. Het is niet duidelijk hoe oud het derde kind is;  

• Wees bondig. Gebruik dus geen overbodige woorden; 
• Gebruik de u-vorm en schrijf in de wij-vorm. Het is een gezamenlijk, 
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professioneel rapport (zie ook pagina 55 van de MIC-Schrijfgids);  
• Een klemtoon geef je niet aan met een cursief, maar met een accent aigu.  
• Ronde aantallen moeten niet als cijfer geschreven worden, maar volluit. Dit 

zijn de getallen één tot en met twintig en tientallen, honderdtallen, 
duizendtallen, enzovoort; 

• Exacte aantallen schijf je wel in cijfers; 
• Staan ronde en exacte aantallen samen in een zin, dan schrijf je alles exact: ‘10 

van de 31 mensen’.  
 
Overig 

• Leg moeilijke woorden duidelijk uit;  
• Kijk in de MIC-Schrijfgids voor overige regels. 

 
Samenvatting 
 
Redactieafspraken 
1. Iedereen kijkt eerst zelf na op spelling (niet eindredactie), zie MIC-schrijfgids voor 
uitgebreide regels 
2. Geschreven stukken niet in huisstijl op BSCW zetten 
3. Elkaars stukken lezen voordat het aan het eindproduct wordt toegevoegd 
4. Tegen elkaar zeggen als er teveel fouten in de tekst staan, zodat de ander het kan 
verbeteren 
5. Het uiteindelijke rapport komt in de MIC-huisstijl 
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