Checklist voor rapporten
Gebruik deze lijst om de tekst na te lopen. Bij elk controlepunt staan de paragrafen uit Beter in rapporteren
waar het onderwerp aan de orde komt.

Controlepunt

Opmerking

OK?

Inhoud
1.

Sluit de tekst aan op de informatiebehoefte en
voorkennis van de beoogde lezer? (2.3)



2.

Zijn de beschikbare informatiebronnen goed
verwerkt (in eigen woorden)? (3.2)



3.

Is alle inhoud aanwezig die nodig is om de centrale
vraag te beantwoorden? (3.2, 3.3)



Opbouw van de tekst
4. Is de tekst logisch opgebouwd? Is de centrale vraag
de rode draad voor de tekst? (4.2 - 4.4, 5.4)



5.



Komen in de inleiding het onderwerp en de centrale
vraag snel naar voren? (2.5, 5.3)

6. Is de tekst in balans? Zijn belangrijke gedeelten
langer dan minder belangrijke? Geen onverwachte
uitweidingen? (4.2)
7.

Is er een conclusie of samenvattend slothoofdstuk?
Sluiten inleiding en slot op elkaar aan? Beantwoordt
de conclusie de centrale vraag? (5.5)

8. Heeft de tekst een samenvatting? Is die begrijpelijk
voor iemand die de tekst niet gelezen heeft? (9.6)





Samenhang in de tekst
9. Staat de kern van de alinea op de goede plaats (aan
het begin of einde van de alinea)? (5.6)



10. Hebben de alinea’s de juiste lengte; niet te lang of
juist erg kort? (5.6)



11. Bevatten de hoofdstukken/paragrafen korte
inleidende en afsluitende teksten? (6.2)



12. Zijn titels en tussenkoppen duidelijk? Helpen ze de
lezer om te begrijpen hoe de tekst in elkaar zit? (6.3)



13. Bevat de tekst voldoende structuurwoorden
(daardoor, ondanks, in het vorige hoofdstuk)? (6.4)
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Argumentatie
14. Bevat de tekst voldoende argumenten bij
elk standpunt? (7)



15. Worden standpunten onderbouwd met feiten, cijfers,
verwijzingen naar onderzoek, voorbeelden? (7.3-7.7)



Taalgebruik
16. Bevat de tekst geen abstracte en vage manieren van
formuleren (lijdende vorm, naamwoordstijl)? (8.2)



17. Is de zinsbouw niet te lang of ingewikkeld?
(tangconstructies) (8.3)



18. Passen stijl en woordgebruik bij een zakelijk rapport:
niet te formeel, maar ook geen spreektaal? (8.4)



19. Bevat de tekst geen spelfouten en stijlfouten?
(8.5, 8.6)



Afwerking van de tekst
20. Bevat de tekst alle vaste onderdelen, zoals
titelpagina, voorwoord, samenvatting,
literatuurlijst? (9.2)



21. Is de vormgeving overzichtelijk en verzorgd? Zijn vet,
cursief, inspringen en dergelijke goed gebruikt? (9.13)



22. Heeft de schrijver functioneel gebruikgemaakt van
beeld: tabellen, grafieken, foto’s, illustraties? (9.14)



23. Verwijst de tekst op de goede manier naar bronnen?
Wordt elke bron genoemd in de literatuuropgave?
(7.4, 9.11)
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