
Richtlijnen voor het schrijven van een D-scriptie. 
 
Het maken van een scriptie is niet voor iedereen gesneden koek, het is daarom praktisch als we 
aangeven wat er van je verwacht wordt. Naast een ruime mate van vrijheid in hoe en wat je gaat 
doen, geven we dan ook graag een paar richtlijnen voor het maken van een scriptie voor het D-

examen. 
1) Het onderwerp 

Het onderwerp dat je kiest voor je scriptie staat vrij, mits het een relatie heeft met muziek. 

2) Lengte 
We stellen als voorwaarde een minimale lengte vijf A4tjes en een maximum van twintig. 

3) Lettertype, puntgrootte en regelafstand 
Lettertype bij voorkeur Arial, Calibri of Times new Roman, puntgrootte 11, regelafstand 1.15 

4) Bronnen en bronvermelding in de tekst 
Het is vanzelfsprekend dat je gebruik maakt van Internetbronnen en literatuur. Het is echter 
niet vanzelfsprekend dat je teksten letterlijk overneemt.  

Het zelf vertellen (beschrijven) van je onderwerp in je eigen woorden, wordt altijd 
gewaardeerd. 
Gebruik je toch een citaat, of een stuk tekst letterlijk, zet het dan tussen aanhalingstekens, 

of maak dat deel cursief, zodat zichtbaar is dat jet het letterlijk hebt overgenomen en vermeld 
dan - aan het einde van het citaat - de bron: Auteur, jaartal van uitgave. Dat doe je zoals in 
het volgende voorbeeld: (Quantz, 1752)  

5) Bronvermelding lijst 

Aan het einde van je werkstuk zien we graag een bronvermelding die wat completer is dan 
de vermelding onder punt 4. Bronvermelding zien we graag als volgt: 
Maak achterin je scriptie een lijst met literatuurbronnen de je geraadpleegd hebt; eerst de 

auteur, dan de titel, dan jaar van uitgave en uitgeverij. Zoals in het voorbeeld hieronder: 
Quantz, Johann Joachim, ‘Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, 1752 
uitgeverij: Johann Friedrich Voß, Berlijn 

Zet de lijst in alfabetische volgorde op achternaam van de auteur. 
Maak voor internetbronnen een aparte lijst en maak deze op een vergelijkbare wijze: 
www.wikipedia.nl, Barokmuziek, Artikel gebruikt op 29 januari 2016 

6) Illustraties 

Een scriptie zonder plaatjes mag natuurlijk. De andere kant is dat plaatjes je werk ook op 
een prettige manier opfleuren. Doch overdaad schaadt! Illustreer je werk functioneel, maar 
laat de plaatjes niet overheersen. 

De scriptie moet voor 11 maart 2016 in tweevoud worden ingeleverd bij je docent. Naast je 
eigen docent beoordeeld ook een collega je scriptie. Je behaalde cijfer voor de scriptie is een 
onderdeel van de D-theorie. 

 


