
 

 

 

 
 

6 tips: zo schrijf je een 
profielwerkstuk  
dat iedereen wil lezen* 
 

 

Misschien maak je na deze Masterclass van je profielwerkstuk een film… Maar zo 

niet: hoe zorg je er dan voor dat je tekst goed loopt? Gebruik deze tips voor het 

schrijven van een profielwerkstuk dat iedereen uitleest. Niet onbelangrijk, als je 

voor een topscore gaat! 

 

 

TIP 1 – Begin beeldend. Bijvoorbeeld met een mooie anekdote die je tijdens je 

onderzoek bent tegengekomen: zo trek je je lezer mee je onderzoek in en vertel je op een 

aansprekende manier waar je werkstuk over gaat. Stel, je hebt onderzoek gedaan naar 

voedselfraude in de 19de eeuw. 

Begin dan niet zo: In de negentiende eeuw sjoemelden veel Engelse kruideniers met de 

producten in hun winkel. Zij verkochten bijvoorbeeld heesterblaadjes als thee, om zo hun 

winst te maximaliseren.  

Maar zo: Het is 1818. In Londen staat de kruidenier Edward Palmer voor de rechter. Hij 

heeft de afgelopen twee jaar veel geld verdiend met de verkoop van thee. Maar het 

product dat hij heeft verkocht blijkt helemaal geen thee te zijn geweest, zegt de 

aanklager: het waren ordinaire heesterblaadjes.  

 

TIP 2 – Behandel één aspect per alinea. Dit is een simpele vuistregel om je tekst goed 

op te bouwen. Een alinea die teveel informatie over uiteenlopende aspecten bevat, brengt 

wanorde en chaos. Splitsen, dus. Wil je de opbouw perfectioneren, zorg dan dat elke 

alinea één zin bevat die de rest van de alinea samenvat – de kernzin, of 'topische zin'. Als 

je al die zinnen achter elkaar zet, is je tekst min of meer herkenbaar én bevat hij de 

belangrijkste informatie over je onderzoek: een alinea-skelet. Je kunt je skelet trouwens 

het beste construeren voordat je het vlees op de botten schrijft.  

  
Masterclass Profielwerkstuk Schrijven 

Woensdag 10 juni 2015 

Deze Masterclass hoort bij het Rijksmuseum Junior Fellowship, dat mogelijk wordt 

gemaakt door het Bestuursfonds Hollandse Meesters / Rijksmuseum Fonds  

In samenwerking met Omroep NTR 

 

 

 



Mastercla

ss 

Profielwer

kstuk 

Schrijven 

Woensda

g 10 juni 

2015 

TIP 3 – Mijd het cliché. Tijdens het schrijven van deze tips slopen ze al binnen: de 

clichés. Lezen als een trein, grof geld verdienen, een gouden pen hebben. Het is nu 

eenmaal gemakkelijk om vaste uitdrukkingen te gebruiken. Lees je werkstuk af en toe 

kritisch door en bedenk bij elke uitdrukking die je tegenkomt: is dit de beste manier om te 

zeggen wat ik bedoel? Een tekst die bol staat van de clichés (daar heb je er weer één), 

voelt belegen en vlak. Dat betekent niet dat je geen metaforen moet gebruiken. Maar áls 

je een metafoor gebruikt, maak ‘m dan origineel.  

 

TIP 4 – Gebruik voorbeelden. Als je je lezer wilt blijven boeien zijn voorbeelden een 

must. Je kunt in sommige gevallen je voorbeeld zelfs de hoofdrol geven. Stel: je doet 

onderzoek naar de geschiedenis van de filmstuntwereld en hoe die zich tussen 1920 en 

1970 ontwikkelde. Hang je verhaal dan op aan één aansprekende stuntman die al die 

veranderingen meemaakte. Dit kapstokprincipe werkt ook op andere manieren. Gijs van 

der Ham, conservator geschiedenis van het Rijksmuseum, schreef bijvoorbeeld het boek: 

De geschiedenis van Nederland in 100 voorwerpen.  

 

TIP 5 – Laat experts aan het woord. Hoe goed je je ook hebt ingelezen in je onderwerp, 

en hoeveel je er ook van afweet, er is waarschijnlijk iemand in Nederland die er zijn of 

haar levenswerk van heeft gemaakt. Als je één of meerdere van die experts aan het 

woord laat, krijgt je tekst meer vaart. En: grote kans dat de expert ook inhoudelijk veel 

toevoegt. Zoek naar experts die niet overspoeld worden met interview-verzoeken. Dus 

heeft een professor geen tijd, bel dan een promovendus. Die weet ook veel van een 

onderwerp en heeft vaak wel gelegenheid om je te woord te staan. 

 

TIP 6 – Bedenk een pakkende titel. Een goede titel dekt de lading in een paar woorden, 

prikkelt en nodigt uit tot lezen. Dat is nóg lastiger dan het klinkt: op redacties van kranten 

en tijdschriften broeden journalisten en redacteuren vaak lang op de perfecte kop. Er zijn 

veel opties. Benoem een tegenstelling. Overdrijf. Gebruik een woord dat controversieel is. 

Bijvoorbeeld: Als je onderzoek hebt gedaan naar het bedrijf dat de VOC in 1745 oprichtte 

om te handelen in opium, kun je als kop kiezen: ‘Deftige drugsclub.’   

 

BONUSTIP – Denk aan je lezer! Vindt de lezer dit écht interessant? Wat wil hij of zij 

persé weten in de volgende alinea? Stel jezelf tijdens het schrijven af en toe die vraag. Zo 

blijf je de nieuwsgierige, kritische lezer (je docent!) altijd één stap voor. 

 

Succes met het schrijven! 

 

 

Heb je vragen over het Junior Fellowship? Kijk op rijksmuseum.nl/junior-

fellowship, mail naar onderwijs@rijksmuseum.nl, of bel Team Onderwijs: 020-674 

7098 DEADLINE voor inzenden van je profielwerkstuk: 1 februari 2016 


