
Aca media 

 Formulating titles 

Onderzoek,studie Exploration of…  

Beoordeling Assessment, an assessment of…  

Standpunt, invalshoek Perspective on…  

Aanpak, methode Approach to…  

Onderzoek naar Research into… 

Uiteenzetting, verslag Account of…  

Pleidooi Case, the case for… 

Kijk,visie Views 

 

 Describing a need or problem 

Een opvatting, betwisten, in vraag stellen Challenge a view 

De vraag ontstaat The question arises 

Strijd tegen Battle against 

In strijd zijn met, botsen met In conflict with  

Beperkt bewijs Limited evidence 

(Verwaarloosbaar om uit te leggen) Neglects to explain 

Een bedreiging vormen voor To pose a threat to 

Bezorgdheid opwekken over To raise concern about 

 

 Stating objectives 

Een gedetailleerde uiteenzetting geven van To provide a detailed account of 

Klaarheidscheppen in To shed light on 

Een verklaring geven over To offer an explanation for 

Een theorie voorstellen To put forward a theory 

Trachten te ontwikkelen Set out to develop  

Een juist beeld stellen van To present an accurate picture of 

Het probleem aankaarten To address the issue of  

Een poging wagen Making an attempt to  

De bestaande studie The present study 

Voor het doel van deze studie For the purpose of this study 

Inzicht bieden in Offer insight into 

Sterk pleiten voor Make a strong case for 

Ideeën uiteenzetten Set out ideas  

Kort bespreken Briefly discuss 

 

 Describing methods 

Verfijnen Refine 

Uitgebreid, veelomvattend Comprehensive  

Wijzigen Modify 

Uitsluiten Exclude  

Een vragenlijst invullen To complete a questionnaire 

 To take an approach to 

Een method ontwikkelen To develop a method 



Bewijs verzamelen To collect evidence 

Een representatief voorbeeld A representative sample 

Doen/uitvoeren Undertake, carry out, conduct, administer  

Uitgesloten worden van To be excluded from 

Een onderzoek over An investigation into 

 

 Describing results 

Ongeldig, ongegrond Invalid 

Tegenstrijdig, onverenigbaar Conflicting 

Voorafgaand, voorlopig Preliminary 

Betrouwbaar Solid, reliable 

Meer dan In excess of 

Vertekenen To distort 

Neerkomen op, tellen voor Amount to 

Gevolgd, resultaat Outcome 

Uitgebreid, wijdverspreid Widespread 

Toenemend bewijs Growing evidence 

Een verschil vastellen To observe a difference 

Sterk linken aan To strongly link to 

Empirische gegevens Empirical data 

De hypothese ondersteunen To support the hypothesis  

Ongeldig maken To invalidate 

Vormen, uitmaken To account for 

Ruw  Rough 

Verschijnen, bovenkomen To emerge 

Overtuigende resultaten Convincing results 

De verkregen resultaten The obtained results 

Overweegbaar Considerable  

Nieuw bewijs komt aan het licht New evidence has come to light 

Meer dan In excess of 

Bij benadering Approximately  

Bewijs is verschenen Evidence has emerged  

Meetellen voor Account for 

Substantieel bewijs Substantial evidence 

Komt neer op Amounts to 

 

 Drawing conclusions 

In overeenstemming met In line with 

In verband leggen Establish a connection 

Pleiten voor Make a case for 

Een conclusie trekken Draw a conclusion 

Weergeven  Reflect 

Het grote geheel The overall picture 

Om een korte samenvatting te geven To provide a brief summary 

Bewijs geeft aan Evidence indicates 

De gegevens suggereren The data suggests 

Kan worden toegeschreven aan Can be attributed to 



Bevestigen de hypothese dat Confirm the hypothesis that 

Alles in acht genomen On balance 

Sterk gerelateerd aan Strongly linked to 

Het voornaamste punt The main point 

 

 Sign posting 

In het algemeen On the whole 

Bijvoorbeeld For instance 

Vervolgens, op z’n beurt In turn 

Naast  In addition to  

Respectievelijk  Respectively 

Het laatste The latter 

Hoewel Albeit  

Met andere woorden In other words 

De onderstaande table The table below 

Zowel… als… As well as 

Desondanks, niettemin Even so 

Naast Apart from 

In tegenstelling tot As opposed to 

Op voorwaarde dat Provided that 

Daarbij Additionally  

 

 Highlighting and emphasizing 

Aanzienlijke Considerable, substantial, significant  

Grensverlegend, baanbrekend Groundbreaking 

De aandacht vestige op Draw attention to  

Een grote rol spelen in  To play a major role in  

Een belangrijk punt aanhalen To raise an important point 

Uitstekend voorbeeld Prime example 

Benadrukken Stress, highlight 

Meer en meer Increasingly 

Opmerlijke Notable 

Heel belangrijk Crucial, major, key, pivotal 

Legt de nadruk op Put emphasis on 

De nood naar benadrukken To underline the need for 

Vooral bezorgd om Primarily concerned with  

Voornaamste  Principal, main 

Een interessant punt aankaarten  To raise an interesting point 

Het is opmerkelijk dat It is noteworthy that 

Uitgesproken  Marked 

 Put emphasis on 

Van cruciaal belang  Of critical importance 

 

  

 



Limiting or broadening your scoop  

Doorgaans, gewoonlijk Generally 

Gewijd aan Dedicated to 

In het geval van  IN the case of  

Buiten de omvang Beyond the scope of 

In essentie, hoofdzakelijk Essentially 

Gewijd aan Devoted to 

Relevant voor Relevant to 

Een breed scala A wide range 

Met betrekking tot With regard to 

Met betrekking tot, in verband met As regards, in terms of, with regard to, with 
respect to 

In zijn geheel As a whole 

Met specifieke aandacht voor With a focus on 

Met betrekking tot Concerned with 

Meer gedetailleerd In more detail 

Rekeninghoudend met With respect to 

Reikwijdte verruimen Broaden the scope of 

Buiten omvang Beyond the scope of 

 

 Contextualising  

Gebruikelijk Common practice 

Samenvallen met Coincide with 

Uiteindelijk Eventually  

Doorgaans, in het algemeen As a rule 

Tot nu toe To date 

Gebombardeerd worden met To be bombarded with 

Karaktereigenschap van Characteristic of 

In het licht van In light of 

Lopend debat Ongoing debate 

Voor Prior to  

Daaropvolgend Subsequent  

Kan worden teruggebracht tot Can be traced to 

In dit stadium In this stage 

In die zin dat In the sense that 

Komt voort uit Stem from  

 

 Reporting what others say 

Behandelen, aankaarten To address 

Benadering, aanpak An approach 

Bevestigen To confirm 

Aantonen, illustreren To illustrate 

Overgroot deel Bulk 

Betwisten To challenge 

Kader Framework 

 To draw on 

Een uitgebreide hoeveelheid literatuur  An extensive body of literature  



Een gedetailleerd verslag geven van To provide a detailed account of 

Aantonen, demonstreren To demonstrate 

Beschrijven Describe 

Ter sprake brengen To raise 

Verwijzen naar Refer to 

Stellen, verdedigen Maintain 

Invloedrijk Seminal  

Een groeiend aantal literatuur A growing body of literature 

 

 Expressing opinion 

Duidelijk, logisch Evident 

In onder geen beding, in geen geval On no account 

Ontegensprekelijk Undoubtedly 

Pleiten To argue 

Redelijk Fair 

Opwegen tegen Outweigh 

Overwegen, afwegen Weigh up 

 

 Agreement and disagreement  

Misplaatst, foutief Misguided  

Betwisten Challenge 

Eensgezind United 

Erkennen, toegeven Acknowledge  

Op gelijke grond  Common ground 

Een tegenstelling A contradiction  

In vraag stellen Question 

Afwijken Depart from 

Tegenstrijdig Conflicting 

Vooringenomen Biased towards 

Ingaan tegen  To against 

(Om mee aan de slag te gaan?) To take issue with 

In overeenstemming met  In line with 

Eensgezind zijn over To be united on 

 

 Hedging 

In zekere mate To some extent 

Lijken Seem, appear 

Tamelijk, behoorlijk Fairly 

Grotendeels, voornamelijk Mostly 

Neigen naar Tend to 

Voorstellen dat Suggest that 

Een geleidelijke verandering A gradual change 

Voorzichtig, voorlopig besluit  The tentative conclusion 

Deels, enderzijds, anderzijds Partly 

Grotendeels, voornamelijk Largely 

Naar verluidt, volgens sommige bronnen Reportedly 



In veel opzichten In most respects  

Louter, enkel Merely  

Naar verluidt, zogezegd, niet bewezen Allegedly  

Eerder, enigszins Somewhat 

In de meeste gevallen, meestal For the most part 

 


