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ALGEMENE LAY-OUTTIPS VOORBEELD VAN 

MINDER GESCHIKTE 

LAY-OUT 

VOORBEELD VAN 

GESCHIKTERE LAY-

OUT 

Kies een lettertype dat zakelijk 

is, groot genoeg en duidelijk 

leesbaar. Een voorbeeld is het 

lettertype Calibri, puntgrootte 

11.   

 

 

Het eerste hoofdstuk van mijn 

bachelorproef  is een literatuurstudie. 

Het eerste hoofdstuk van mijn 

bachelorproef is een 

literatuurstudie. 

Plaats niet te veel tekst op een 

pagina. Zorg voor voldoende 

witruimte. Zo wordt rust 

gecreëerd. Een overvolle 

pagina schrikt je lezer af.  

Alinea’s zijn het best niet te 

lang of niet te kort. Een alinea 

is gemiddeld 6 zinnen of 10 

regels lang. 

 
 

 

 

De bladspiegel is rustig en 

overzichtelijk. Als je op een 

woord de nadruk wilt leggen, 

zet dat dan vet of cursief maar 

niet in hoofdletters. Wees ook 

zuinig met onderstrepen. 

Dit is volgens mij eigenlijk een 

empirisch onderzoek dat 

teruggaat op de sociale 

controletheorie van HIRSCHI. 

Dit is volgens mij eigenlijk een 

empirisch onderzoek dat 

teruggaat op de sociale 

controletheorie van Hirschi. 

Wees zorgvuldig met spaties. 

De officiële regels voor 

spatiëring vind je in de 

brochure van de bin-normen. 

Kan de ontdekking van 

zwangerschapsdiabetes zinvol 

zijn op  latere leeftijd ? Dat 

bespreken we in het besluit. 

Kan de ontdekking van 

zwangerschapsdiabetes zinvol 

zijn op latere leeftijd? Dat 

bespreken we in het besluit. 

Als je met hoofdstukken werkt, 

kan je die nummeren. 1.1, 1.2, 

1.3. Ga niet verder dan 3 

niveaus. Zet geen punt na het 

laatste nummer. 

5.4.1.1 Oorzaken van 

schizofrenie 

5.4.1 Schizofrenie 

� Oorzaken 

Schrijf getallen onder twintig 

voluit, net als tientallen tot 

honderd, honderdtallen tot 

duizend, enz. Doe dat niet bij 

exacte informatie zoals 

percentages en vermijd ook 

een rare mix van woorden en 

cijfers. 

Ik heb 2 artikels geraadpleegd. 

In het 1
ste

 artikel staat dat de 

prevalentie van dyslexie 

ongeveer 5% is. 

De gemiddelde leeftijd in de 

proefgroep schommelt tussen 

achttien en 22 jaar. 

Ik heb twee artikels 

geraadpleegd. In het eerste 

artikel staat dat de prevalentie 

van dyslexie ongeveer 5% is. 

De gemiddelde leeftijd in de 

proefgroep schommelt tussen 

18 en 22 jaar. 

 

 


