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Wat leer je?
Tijdens de cursus werk je stap voor stap aan het 

verbeteren van je eigen artikel. Eerst bepaal je 

wat de beste structuur is, daarna werk je aan 

goed opgebouwde alinea’s en tot slot kijken we 

naar zinnen en zinsstructuur. Het schrijven van 

je wetenschappelijke artikel in het Engels wordt 

zo een stuk gemakkelijker. 

Onderwerpen die aan de orde komen:

• Hoe vergroot je de leesbaarheid van een 

   artikel?

• Hoe schrijf je goed gestructureerde en 

   coherente alinea’s?

• Hoe formuleer je effectieve zinnen?

• De juiste stijl hanteren

• Actieve en lijdende zinnen: hoe gebruik je ze

   goed?

• Hoe gebruik je de verschillende werkwoords-

   tijden in het artikel?

• Handige vaste woordcombinaties om je 

   academische vocabulaire te vergroten

• Veelvoorkomende fouten vermijden

• Effectief verwijzen naar andere bronnen 

   (citeren, parafraseren, academic integrity)

Voor wie
Voor promovendi die een proefschrift in het 

Engels voorbereiden. En voor wetenschappers 

en onderzoekers die in een Engelstalig vaktijd-

schrift willen publiceren. Ons advies: schrijf je 

pas in voor deze training, als je al wat schrijf-

ervaring hebt. Ook is het handig als je al bezig 

bent om een artikel te schrijven. Onderzoekers 

van onder andere de VU, het VUmc, de Univer-

siteit Utrecht en de TU Delft gingen je voor.

Data & locatie
Wetenschappelijke artikelen schrijven in het 

Engels kun je incompany organiseren of volgen 

als privé- of duotraining. De data en locatie 

bepalen we in overleg. 

Kosten
De kosten voor de incompany- of privétraining 

Wetenschappelijke artikelen schrijven in het 

Engels zijn afhankelijk van je wensen en de 

grootte van de groep. Meer weten? Bel naar 

020 - 598 64 20. We komen graag langs voor 

een vrijblijvend adviesgesprek.

Je hebt geen moeite om Engelstalige vakliteratuur te lezen. Maar zelf een Engels 

wetenschappelijk artikel schrijven, dat is lastiger. Na de cursus Wetenschappe-

lijke artikelen schrijven in het Engels wordt het een stuk gemakkelijker. 
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