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DE ‘GOEDE’ ONDERZOEKSOPZET ALS 
SUCCESFACTOR VOOR DE JURIDISCHE 
SCRIPTIE
Marnix Snel*

Het schrijven van een scriptie is geen eenvoudige opgave. Een grotere nadruk 
op het ontwikkelen van een goed uitgewerkte onderzoeksopzet kan het 
scriptietraject voor zowel student als begeleider aangenamer maken. Daarvoor 
is wel intensief vooronderzoek nodig, gericht op het identificeren van een 
onderzoeksvraag, het inschatten van de uitvoerbaarheid en de ontwikkeling van 
een theoretisch kader.

1 Inleiding
De scriptie is gewoonlijk het sluitstuk van de 
rechtenstudie, zowel in de bachelor- als master-
fase. De student zal hier moeten aantonen in 
staat te zijn min of meer zelfstandig academisch 
onderzoek uit te voeren.1 Dat blijkt een niet altijd 
even gemakkelijke exercitie. Er wordt regelma-
tig kritiek geuit op de gemiddelde kwaliteit van 
juridische scripties en de efficiëntie van scrip-
tietrajecten. Deadlines worden niet gehaald, het 
taalgebruik is ondermaats, er wordt onvoldoende 
structuur aangebracht, diepgang ontbreekt, de 
rode draad is onzichtbaar, het brongebruik is 
eerder ad hoc dan systematisch, of er wordt niet 
veel meer gedaan dan het samenvatten of her-
schrijven van dat wat we eigenlijk al wisten.2

Het belang van een goed 
uitgewerkte onderzoeksopzet 
binnen de juridische discipline 
lijkt structureel te worden 
onderschat. Niet alleen 
door de scriptiestudent 
overigens, maar ook door 
begeleiders en bestuurders

Daar liggen natuurlijk uiteenlopende oorzaken 
aan ten grondslag. Verklaringen zouden onder 
andere gevonden kunnen worden in een gebrek 
aan training in het uitvoeren van academisch 
onderzoek, problemen met de begeleiding of 
een gebrek aan planningsvermogen. Belangrijk is 

ook, misschien wel vooral, dat het belang van een 
goed uitgewerkte onderzoeksopzet voorafgaand 
aan het schrijven van de inhoudelijke hoofdstuk-
ken van een scriptie binnen de juridische disci-
pline structureel lijkt te worden onderschat. Niet 
alleen door de scriptiestudent overigens, maar 
ook door begeleiders en bestuurders. Het zwaar-
tepunt van de tijdsinvestering van de student, 
feedback van de begeleiding, en de institutionele 
vormgeving van het scriptietraject ligt binnen de 
rechtswetenschap van oudsher immers steevast 
op de inhoudelijke hoofdstukken.3

Er bestaan echter meer dan goede redenen 
om aan te nemen dat verschuiving van dat zwaar-
tepunt, zodat voorbereiding en uitwerking meer in 
balans zijn, een positieve uitwerking kan hebben 
op de kwaliteit van scripties en voortgang van 
scriptietrajecten. Door wetenschapsfilosofen 
en methodologen uit andere disciplines wordt 
de goede en tijdige uitwerking van een onder-
zoeksopzet al sinds jaar en dag aangemerkt als 
dé belangrijkste voorwaarde voor het efficiënt, 
controleerbaar en objectief uitvoeren van (scrip-
tie)onderzoek.4 Zij benadrukken dat daarmee de 
onderzoeker niet alleen in staat is om doelbewust 
en methodisch te zoeken naar nieuwe kennis en 
daar op een nette manier verslag van te doen, 
maar ook dat de lezer van dat verslag zo de 
mogelijkheid wordt geboden het onderzoek beter 
te begrijpen, beoordelen of, zo nodig, herhalen. 
Bovendien, zo stellen zij, voorkomt een goed 
uitgewerkte onderzoeksopzet dat de scribent/
de onderzoeker eindeloos ronddoolt, zich laat 
leiden door de toevallige structuur van de data 
of door eigen subjectieve vooroordelen, of met 
een oplossing komt voor een niet bedoeld of niet 
relevant probleem.
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2 De uitdaging: gebrek aan ervaring en te 
hooggespannen verwachtingen
Men moet zich wel realiseren dat het goed 
uitwerken van een onderzoeksopzet geen een-
voudige opgave is. Zeker niet voor een scriptie-
student. Empirisch onderzoek in disciplines waar 
van oudsher wél veel nadruk ligt op de onder-
zoeksopzet, toont aan dat juist het ontwikkelen en 
formuleren van een probleemstelling, theoretisch 
kader en onderzoeksmethoden door scriptiestu-
denten als uitermate lastig wordt bevonden.5 De 
hamvraag is natuurlijk waar dat nu precies in zit. 
In hetzelfde onderzoek wordt dat grotendeels 
geweten aan enerzijds ‘een gebrek aan ervaring 
en kennis’ en onvoldoende vooropleiding, en 
anderzijds vaak ‘veel – te hoog – gespannen 
verwachtingen (…) en een daardoor te brede, 
pretentieuze opzet’ waarmee studenten het scrip-
tietraject ingaan.6

In vrijwel elke bespiegeling over het opzetten 
van een academisch onderzoeksproject wordt 
de nadruk gelegd op het belang van zowel de 
vakinhoudelijke kennis als de kennis van de wet-
ten, vooronderstellingen en metafysica van het 
vakgebied die nodig is om ten aanzien van een 
breder onderzoeksonderwerp daadwerkelijk een 
wetenschappelijke vraag te stellen en beantwoor-
den.7 Dat heeft wetenschapsfilosoof Bunge de 
stelling ontlokt dat alleen ervaren onderzoekers 
in staat zijn de reikwijdte van het belang van een 
probleem vooraf op waarde te schatten.8 Een 

goede onderzoeksopzet kan eigenlijk pas ontwik-
keld worden als de onderzoeker ‘a thorough 
knowledge of the field’ bezit.9 Het is in dit opzicht 
dan ook niet verwonderlijk dat veel promovendi 
pas halverwege het proefschrifttraject in staat 
zijn de uiteindelijk in het proefschrift opgenomen 
probleemstelling meer concreet vorm te geven. 
Het scriptietraject biedt een dergelijke ruimte 
natuurlijk niet. Van de scriptiestudent wordt het 
bijna onmogelijke verwacht: om zonder ervaring 
en diepgaande vakinhoudelijke kennis binnen een 
relatief korte periode toch een goede probleem-
stelling te formuleren.10

Van de scriptiestudent wordt 
het bijna onmogelijke verwacht

Daar komt bij dat, misschien wel juist mede door 
het gebrek aan ervaring, de scriptiestudent over 
het algemeen veel te hooggespannen verwach-
tingen heeft van een scriptie. Zo lijkt bij studenten 
de overtuiging te bestaan dat met de scriptie het 
liefst een leerstuk, het recht, de rechtspraktijk, 
of zelfs de wereld in zijn geheel verbeterd moet 
worden. Of dat een nieuwe ontwikkeling een 
definitieve plaats in het rechtssysteem moet ver-
krijgen.11 Daarnaast lijken studenten het idee te 
hebben dat in een scriptie vooral zoveel mogelijk 
verschillende methoden gebruikt zouden moeten 
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worden. Het merendeel van de initiële scrip-
tievoorstellen dat ik in de afgelopen jaren heb 
mogen inzien, ziet er ongeveer zo uit: de student 
is voornemens eerst een historische beschrijving 
van de ontwikkeling van een leerstuk, soms zelfs 
heel rechtsgebied, te geven (rechtshistorische 
methode12), gevolgd door het beschrijven van het 
leerstuk (en vaak ook allerlei aanpalende algeme-
ne leerstukken13) aan de hand van wet, wetsge-
schiedenis, jurisprudentie van (voornamelijk) de 
Hoge Raad en literatuur (een vorm van juridisch-
dogmatisch onderzoek). Vervolgens volgt dan 
soms nog een voorstel om (vaak om onduidelijke 
redenen) enkele interviews af te nemen (zeer 
dun empirisch-juridisch onderzoek) en wordt, ten 
slotte, nog voorgesteld te vergelijken met een 
vaak min of meer willekeurig gekozen ander land 
– opvallend vaak België of een Engelstalig land – 
(rechtsvergelijkende methode).

3 Van onderzoeksonderwerp naar een goede, 
juridische, probleemstelling
Dat maakt het komen tot een goede onder-
zoeksopzet en uiteindelijk goede scriptie er 
niet gemakkelijker op. Zeker niet als men zich 
realiseert wat er daarbij allemaal komt kijken. 
Elk scriptietraject begint met de keuze van een 
al dan niet op een lijst met scriptieonderwer-
pen opgenomen globaal onderzoeksonderwerp 
(bijvoorbeeld de invloed van digitalisering op het 
privaatrecht, de spanning tussen privacyrechten 
en strafrechtelijke opsporingsbevoegdheden, of 
aansprakelijkheid bij zelfrijdende auto’s). Het is 
belangrijk dat de scriptiestudent al bij die keuze 
beseft dat het gekozen onderzoeksonderwerp 
aan het begin van het scriptietraject nog geschikt 
moet worden gemaakt voor rechtswetenschap-
pelijk onderzoek.14 Dat wil zeggen: dat uit het 
onderzoeksonderwerp een ‘goede’ probleemstel-
ling moet worden afgeleid. Dat behelst veel meer 
dan ‘even snel een vraag bedenken’. Volgens 
Vranken is de stap van onderzoeksonderwerp 
naar probleemstelling zelfs de meest moeilijke 
binnen een onderzoeksproject.15

Het is belangrijk dat de scriptie-
student beseft dat het gekozen 
onderzoeksonderwerp aan het 
begin van het scriptietraject nog 
geschikt moet worden gemaakt 
voor rechtswetenschappelijk 
onderzoek

De reikwijdte van de opgave waarvoor de scriptie-
student staat, wordt duidelijk als men beziet wat 
een probleemstelling nu eigenlijk ‘goed’ maakt. 
Het proefschrift van Oost, volledig gewijd aan de 
probleemstelling binnen academisch onderzoek, 
maakt duidelijk dat de vraag of een probleemstel-
ling aan de maat is – hoewel ook belangrijk – niet 
zozeer wordt bepaald door de aanwezigheid van 
een helder geformuleerde vraag zelf, maar vooral 

door de mate waarin (1) de plaats van die vraag 
in haar disciplinaire context duidelijk is gemaakt 
(inhoudelijke verankering); (2) overtuigend 
wordt aangegeven waarom een antwoord op 
de gestelde vraag van theoretisch en eventueel 
ook maatschappelijk belang is (relevantie); (3) 
verschillende concepten en elementen die in de 
vraag verscholen liggen nauwkeurig zijn uitge-
werkt (precisie); (4) duidelijk wordt wat er gedaan 
moet worden om de kennis bijeen te brengen om 
de vraag te beantwoorden (methodische herken-
baarheid); (5) vraag, discipline, reden, strategie 
en antwoord (uiteindelijk) op elkaar zijn afgestemd 
(consistentie) en (6) toegankelijk en dus beter te 
beoordelen zijn (expositie).16 

De nieuwe kennis die 
een antwoord op een 
onderzoeksvraag kan opleveren, 
moet wel (juridisch) relevant 
zijn. De constatering dat een 
vraag nog niet beantwoord 
is, is op zichzelf immers nog 
geen reden om dat te doen

4 Een vraag die nieuwe én relevante kennis 
kan opleveren

4.1 Potentie om de body of academic 
knowledge te vergroten
Uit de eerste twee door Oost geformuleerde as-
pecten kan de eis worden afgeleid dat een onder-
zoeksvraag de potentie moet hebben om nieuwe 
kennis op te leveren. Een belangrijk onderschei-
dend kenmerk van een (juridisch) academisch 
product is immers dat hij gericht is op het ver-
groten van ‘the body of academic knowledge’.17 
Vranken merkt hierbij terecht op dat men daarbij 
niet direct hoeft te denken aan ‘copernicaanse 
revoluties of kuhniaanse paradigmawisselingen’, 
want, zo stelt hij, ‘dan kan men lang wachten’.18 
Gemakkelijker is het om het vernieuwingselement 
te zoeken in het identificeren van een nieuw 
juridisch probleem, het komen met vernieuwende 
oplossingen voor een juridisch probleem, of het 
juridisch duiden van een nieuwe ontwikkeling.19 
Het nieuwe van de onderzoeksvraag kan ook be-
scheidener, maar daarom zeker niet minder nuttig, 
zijn. Zo kan de onderzoeker zich richten op niet 
meer dan een nieuw aspect toevoegen aan een 
discussie in de literatuur, het wijzen op een arrest 
van de Hoge Raad dat anders geïnterpreteerd 
moet worden dan gangbaar is, het bekijken van 
de invulling die in de feitenrechtspraak aan een 
leerstuk wordt gegeven, of het vergelijken met de 
situatie in buitenlandse rechtsstelsels.20

4.2 Maatschappelijk én wetenschappelijke 
relevant
Legio mogelijkheden dus. Die worden echter 
weer wat beperkt door een tweede belangrijke 
eis die aan de probleemstelling wordt gesteld: de 

Materials, Boston: Houghton Mifflin 
Company 1969, p. 11. Zie ook Hondius 
2007 (AA20070739), p 739.

10 Waar ook nog eens bijkomt dat 
empirisch is aangetoond dat in het 
bijzonder scriptiestudenten de eigen 
onderzoeksvaardigheden structureel 
overschatten. Zie bijvoorbeeld C.L. Os-
borne, ‘A Methodical Approach to Legal 
Research: The Legal Research Plan, an 
Essential Tool for Today’s Law Student 
and New Attorney’, Washington & Lee 
Public Legal Studies Research Paper 
Series 2012, p. 54-77. Om daar één 
voorbeeld uit eigen ervaring aan toe te 
voegen: regelmatig kom ik scriptiekan-
didaten tegen die de jurisprudentie van 
het EHRM in kaart hebben gebracht, 
zonder van het bestaan van HUDOC 
(officiële database met jurisprudentie 
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11 Vaak een ontwikkeling die ten tijde van 
het maken van de onderwerpkeuze in 
het nieuws is, bijvoorbeeld ‘bitcoins’, 
‘sexting’, of het wetsvoorstel ‘voltooid 
leven’.

12 De ontwikkeling van de zorgplicht in 
het contractenrecht (en privaatrecht) 
bijvoorbeeld.

13 Zo is het niet ongebruikelijk dat wordt 
uitgelegd wat een overeenkomst is 
en hoe deze tot stand komt, terwijl de 
scriptie gericht is op bijvoorbeeld de 
zorgplicht van financiële dienstverle-
ners.

14 Vergelijk M.G. IJzermans, ‘Lessen ge-
leerd: onderwerp, object, en theoretisch 
kader van rechtswetenschappelijk 
onderzoek’, Law and Method december 
2015, p. 7.

15 J.B.M. Vranken, Mr. C. Asser’s Hand
leiding tot de Beoefening van het 
Nederlands Burgerlijk Recht. Algemeen 
deel***. Een synthese, Deventer: Kluwer 
2014, p. 51. Zie ook Pieterse 2011.

16 Oost 1999, p. 69.
17 Commissie Voorbereiding Onder-

zoeksbeoordeling Rechtsgeleerdheid, 
Oordelen over Rechten, Utrecht: VSNU 
2005, p. 29. Zie hierover ook vrij uit-
gebreid M.M. Siems, ‘Legal Originality’, 
Oxford Journal of Legal Studies 2008, 
afl. 1; en E.L. Rubin, ‘On beyond Truth: 
A Theory for Evaluating Legal Scholar-
ship’, California Law Review 1992, 
afl. 4, p. 925-939.

18 Vranken 2014, p. 50.
19 Zie onder meer IJzermans 2015, p. 8-9; 

en P. Westerman & M.H. Wissink, 
‘Rechtsgeleerdheid als rechtsweten-
schap’, NJB 2008/440.

20 Vranken 2014, p. 51.
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nieuwe kennis die een antwoord op een onder-
zoeksvraag kan opleveren, moet wel (juridisch) 
relevant zijn. De constatering dat een vraag nog 
niet beantwoord is, is op zichzelf immers nog 
geen reden om dat te doen. Er wordt doorgaans 
een onderscheid gemaakt in maatschappelijke en 
wetenschappelijke relevantie. Maatschappelijke 
relevantie lijkt, zeker wanneer juridisch onderzoek 
wordt uitgevoerd, al snel te worden bereikt: 

‘Als te voorzien is, dat bepaalde kennis kan helpen om het 
leven er voor bepaalde mensen [advocaat, rechter, wetgever, 
verzekeraar, et cetera] eenvoudiger, comfortabeler, efficiënter, 
effectiever, eerlijker of goedkoper op te maken, of als informatie 
nodig is om rationeel te kunnen handelen, dan kan dat een 
goede reden zijn om die kennis te verzamelen’.21 

Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan over de mate 
waarin het antwoord op een vraag ‘bijdraagt aan 
een betere maatschappij door een daadwerkelijk 
bestaand sociaal probleem op te lossen’, ‘bruik-
bare inzichten bevat voor de rechtspraktijk’, of 
zelfs ‘beslissingen beïnvloedt die door nationale, 
Europese of internationale wetgevers of rechts-
colleges gemaakt worden’.22 

De wetenschappelijke relevantie van juridisch 
onderzoek is minstens zo belangrijk, maar wel 
wat lastiger te duiden. Oost heeft het in dit ver-
band over ‘een bijdrage aan theorievorming’. Dat 
roept direct de vraag op wat een theorie is en of 
theorieën in het recht wel voorkomen. Vranken is 
daarover duidelijk: ‘ja, natuurlijk, alleen heten ze 
in het privaatrecht vaak leerstukken’, stelt hij.23 Zo 
bezien houdt de wetenschappelijke relevantie van 
het antwoord op een onderzoeksvraag verband 
met de mate waarin een leerstuk (de verzuimre-
geling bijvoorbeeld, of een onderdeel daarvan, 
zoals het begrip ‘blijvende onmogelijkheid’) wordt 
getoetst aan nieuwe data, zoals een nieuwe uit-
spraak van de Hoge Raad of de feitenrechtspraak 
(theorie-toetsend onderzoek) en/of de mate 
waarin op basis van data, zoals bijvoorbeeld een 
groep rechterlijke uitspraken of verzekeringspolis-
sen, tot de ontwikkeling of aanscherping van een 
leerstuk wordt gekomen (theorie-ontwikkelend 
onderzoek).

4.3 Consequentie: een systematisch 
literatuuronderzoek uitvoeren
Aan de vernieuwingseis, de eis van relevantie, 
en het gegeven dat de scriptiestudent kampt 
met een enorm gebrek aan ervaring en (vakin-
houdelijke) kennis, kan maar één consequentie 
worden gekoppeld: een intensief vooronderzoek 
waarmee de bestaande academische kennis die 
is opgenomen in wetenschappelijke publicaties – 
the body of knowledge – in kaart wordt gebracht, 
is een absolute must.24 De methode die daarvoor 
geschikt is, wordt in andere disciplines een sys
tematisch literatuuronderzoek genoemd.25 Doel is 
om op basis van een systematische bestudering 
van de literatuur – dus niet het primaire bronma-
teriaal zoals de wet, wetsgeschiedenis, een wets-
voorstel, of rechtspraak26 – in kaart te brengen 
welke kennis er al bestaat ten aanzien van het 
gekozen onderzoeksonderwerp (welke auteurs 
hebben hierover geschreven, welke onderzoeks-
strategieën en methoden hebben zij gebruikt, en 

wat waren hun bevindingen?), uit te vinden welke 
(academische) onderzoeksvragen tot op heden 
nog onbeantwoord zijn gebleven, en argumenten 
te verzamelen waarom een of meerdere van die 
onderzoeksvragen wel beantwoording behoeven 
(relevantie).27 Een bestudering van de literatuur 
gericht op het zoeken van een vraag, niet op het 
(al) beantwoorden daarvan dus. Dat vereist een 
verandering in attitude, wat, zo leert de ervaring, 
niet zonder slag of stoot gaat.28

Het is helaas geen 
vanzelfsprekendheid dat 
over de uitvoeringsvraag 
al aan het begin van een 
scriptietraject wordt nagedacht

5 Een vraag die binnen een scriptietraject te 
beantwoorden is
Het systematisch literatuuronderzoek zal veelal 
verschillende nog onbeantwoorde, relevante 
vragen opleveren. Het is dan aan de student om 
één van die vragen te selecteren. Daarbij kunnen 
tal van overwegingen een rol spelen. Behalve de 
eigen interesse van de student, waaraan vaak – 
begrijpelijk – de meeste waarde wordt gehecht, 
zou in ieder geval ook aan de uitvoerbaarheid 
van de verschillende vragen een belangrijke rol 
moeten worden toebedeeld. Van Oost leerden 
wij immers dat een goede probleemstelling ook 
methodisch herkenbaar zou moeten zijn. Het 
is helaas geen vanzelfsprekendheid dat over 
de uitvoeringsvraag al aan het begin van een 
scriptietraject wordt nagedacht. Op de vraag 
hoe de student een in eerste instantie gekozen 
vraag denkt te gaan beantwoorden, een vraag die 
zowel door student als begeleider overigens vaak 
pas (veel) te laat wordt gesteld, volgt dan ook 
meestal stilte of een algemeen antwoord (‘litera-
tuur, wetgeving en rechtspraak’ bekijken).29

5.1 Het classificeren van de onderzoeksvraag
Een eerste stap voor het verkrijgen van een beter 
zicht op de uitvoerbaarheid van een eventueel 
onderzoek naar de geïdentificeerde vragen, is 
het classificeren daarvan. Voor het scriptietraject 
is het belangrijk dat in ieder geval de deeldisci-
pline waarbinnen de onderzoeksvraag valt, wordt 
bepaald. Daarbij kan bijvoorbeeld het door Van 
Hoecke gemaakte onderscheid in rechtsdog-
matiek, rechtsgeschiedenis, rechtssociologie, 
rechtseconomie, rechtspsychologie, rechtsverge-
lijking en rechtstheorie als uitgangspunt worden 
genomen.30 Zo kan een beeld worden gevormd 
van de data (bij de rechtsdogmatiek het geldend 
recht zoals vervat in rechtspraak, wetgeving, en 
wetgevingsdocumenten, en bij de rechtspsy-
chologie bijvoorbeeld de gedachten en hande-
lingen van rechters) die nodig is om de vraag te 
beantwoorden en kan bovendien de literatuur ge-
identificeerd worden waarin in meer algemene zin 
wordt uitgelegd waaraan moet worden gedacht 
wanneer men bijvoorbeeld rechtssociologisch31 
of rechtsvergelijkend onderzoek32 verricht. 

21 Oost 1999, p. 47.
22 M.V.R. Snel, Meester(s) over bronnen. 

Een empirische studie naar kwaliteits
eisen, gevaren en onderzoekstech
nieken die betrekking hebben op het 
brongebruik in academisch juridisch
dogmatisch onderzoek, Den Haag: 
Boom juridisch 2016, p. 61-62.

23 Vranken, 2014, p. 50. Vergelijk ook 
M.A.A. van Hoecke, Is de rechtsweten
schap een empirische wetenschap? 
Den Haag: Boom Juridische uitgevers 
2010, p. 23-26. Er bestaan echter 
ook nog andere (juridisch relevante) 
theorieën, zie paragraaf 6.

24 Aldus ook meermaals benadrukt door 
Vranken 2014, p. 49, 51-53, 55-56 en 
59-60.

25 Zie bijvoorbeeld H. Aveyard, Doing a 
Literature Review in Health and Social 
Care: A Practical Guide, Berkshire: 
Open University Press 2010; C. Hart, 
Doing a literature search: a compre
hensive guide for the social sciences, 
London: Sage Publications 2001; en 
A. Fink, Conducting research literature 
review: from the internet to paper, 
London: Sage 2010.

26 Ik benadruk dit, omdat de ervaring leert 
dat studenten die worden gevraagd 
zo’n systematisch literatuuronderzoek 
uit te voeren, toch nog vaak beginnen 
met het weergeven van een overzicht 
van relevante wet- en regelgeving en 
bijbehorende jurisprudentie. Dat is in 
deze fase van het onderzoek juist niet 
de bedoeling. Dat neemt niet weg dat 
de student natuurlijk wel ook goed op 
de hoogte moet zijn van het wettelijk 
kader en de jurisprudentiële invulling 
daarvan.

27 Zie bijvoorbeeld A. Bryman, Social 
Research Methods, Oxford: Oxford 
University Press 2008, p. 81.

28 Het ontbreekt mij aan ruimte om in meer 
detail in te gaan op de wijze waarop 
dit kan worden uitgevoerd. Een klein 
boekje over het uitvoeren van een 
systematisch literatuuronderzoek ter 
voorbereiding op een rechtsweten-
schappelijk onderzoek is in de maak 
(M.V.R. Snel & J.G. Garcia de Moraes, 
Doing a systematic literature review in 
legal scholarship, nog te verschijnen). 
Tot die tijd kan inspiratie worden geput 
uit het materiaal dat in andere discipli-
nes is verschenen.

29 Zie ook L.J.A. Pieterse, ‘Scriptie (3): 
methodisch keurslijf?’ (Column), Forfai
tair 2011, p. 38.

30 Van Hoecke 2010, p. 46.
31 Bijvoorbeeld R. Banakar & M. Travers, 

Theory and Method in SocioLegal 
Research, Oxford: Hart 2005.

32 Er bestaat een overvloed aan litera-
tuur. Een toegankelijke startbron is 
bijvoorbeeld L.H.J. Adams, ‘Wat de 
rechtsvergelijking vermag: Over onder-
zoeksdesign’, Ars Aequi 2011, afl. 3, 
p. 192-201 (AA20110192).

http://www.arsaequi.nl/aacode/AA20110192
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Vervolgens is het ook belangrijk dat de scriptie-
student helder voor ogen heeft welk type vraag 
er wordt gesteld. Gaat het bijvoorbeeld om 
een beschrijvende, vergelijkende, definiërende, 
evaluerende, verklarende, normatieve of voor-
spellende vraag?33 Voor de beantwoording van 
een beschrijvende vraag zal de scriptiestudent 
immers andere stappen moeten doorlopen dan 
wanneer zij een evaluerende vraag (er zullen dan 
bijvoorbeeld criteria moeten worden opgesteld 
waaraan getoetst kan worden) wenst te beant-
woorden. In het recent verschenen proefschrift 
van Kestemont is per juridisch vraagtype uiteen-
gezet welke methodische stappen minimaal gezet 
moeten worden om tot een antwoord te komen.34 
Is duidelijk in welk vraagtype de scriptiestudent 
geïnteresseerd is, dan kan zodoende gelijk een 
beeld worden verkregen van de methodische 
invulling die aan het onderzoek gegeven zal 
moeten worden.

Hoewel met een 
rechtsvergelijkende vraag vaak 
wel aan de vernieuwingseis 
kan worden voldaan, moet 
de scriptiestudent zich 
wel realiseren dat ook 
goed (en verantwoord) 
rechtsvergelijken moeilijk is

5.2 De complexiteit van populaire vraagtypen
Een groot deel van de studenten zal, vanwege 
de nadruk die daarop in de rechtenopleiding ligt, 
uitkomen op een (evaluerende of normatieve) 
dogmatische en/of rechtsvergelijkende vraag. 
Bij beide benaderingen (die overigens vaak 
gecombineerd worden) doen zich moeilijkheden 
voor. Zo zal de scriptiestudent die een vraag stelt 
gericht op het beschrijven van het geldend recht 
(zoals vervat in wetgeving en jurisprudentie van 
de hoogste rechter) vaak vastlopen op de eerder 
besproken vernieuwingseis,35 terwijl het systema-
tisch (methodisch verantwoord) beantwoorden 
van een normatieve (hoe behoort het recht te lui-
den om probleem X te voorkomen?), voorspellen-
de (hoe zal de rechter waarschijnlijk gaan oordeel 
over Y?) of plaatsingsvraag (hoe kan ontwikkeling 
Z juridisch worden geduid?) zodanig complex 
is dat dit voor de gemiddelde student te hoog 
gegrepen is.36 Voor dergelijk onderzoek moeten 
immers heel veel (moeilijk) uitvoerbare handelin-
gen worden verricht, en komt bovendien groot 
gewicht toe aan het vermogen van de onderzoe-
ker om (verantwoord) associatief te werk te gaan 
waarvoor een goed inzicht in en overzicht van een 
compleet rechtsgebied is vereist. Om te bepalen 
hoe het recht op een bepaald terrein zou moeten 
luiden bijvoorbeeld, zal heel nauwkeurig in kaart 
moeten worden gebracht waarin het probleem 
precies is gelegen en wat daarvan de oorzaken 
zijn, hoe die oorzaken mogelijk kunnen worden 
opgelost, en of de voorgestelde oplossingen in 
de praktijk wel daadwerkelijk (kunnen) werken. 

Het is dan ook niet voor niets dat verschillende 
hoogleraren meldden hun promovendi (die meer 
ervaring en – vooral – meer tijd hebben dan scrip-
tiestudenten) te verbieden om een normatieve 
component aan het onderzoek toe te voegen.37

Hoewel met een rechtsvergelijkende vraag 
vaak wel aan de vernieuwingseis kan worden 
voldaan,38 moet de scriptiestudent zich wel reali-
seren dat ook goed (en verantwoord) rechtsver-
gelijken moeilijk is. Er is een berg aan literatuur 
– waarnaar overigens nagenoeg nooit verwezen 
wordt in rechtsvergelijkende scripties – die de 
enorme uitdaging waarvoor de rechtsvergelijker 
staat uitlicht en handreikingen bevat over hoe 
hiermee kan worden omgesprongen.39 Daarin 
wordt onder andere aandacht besteed aan wat 
met rechtsvergelijking wel en niet kan worden be-
werkstelligd, hoe een keuze voor de te vergelijken 
rechtsstelsels tot stand kan komen (waarom 
Nederland en Engeland?), hoe de te vergelij-
ken (rechts)regels of objecten bepaald kunnen 
worden (belang van de zogenaamde functionele 
methode), enzovoort. Als, hiervan kennis geno-
men hebbende, de rechtenstudent nog steeds 
(systematisch) wenst te rechtsvergelijken, zal zij 
dus in ieder geval ook uit dit materiaal moeten 
putten bij het opzetten van het scriptieonderzoek.

Ten aanzien van meer inter- of multidisci-
plinaire – dat wil zeggen rechtseconomische, 
psychologische of sociologische – vragen geldt 
iets anders. Hier is het belangrijk dat men zich 
realiseert dat de gemiddelde rechtswetenschap-
per,40 laat staan rechtenstudent, de spelregels 
die aan dergelijk onderzoek worden gesteld niet 
eigen is. Dat betekent niet dat dergelijke vragen 
niet in een efficiënt scriptietraject en een mooie 
(vernieuwende) scriptie kunnen resulteren, maar 
omdat ervaring en vaardigheden op dit terrein 
vaak geheel ontbreken, zal dan wel sterk moeten 
worden ingezet op het bijspijkeren van (met 
name) methodische kennis. Welke onderzoeks-
strategie41 en methode42 zijn geschikt voor welk 
doel? Hoe kan de data op verantwoorde wijze 
vergaard en geselecteerd worden?43 Hoe wordt 
de vergaarde data gecodeerd, geanalyseerd en 
geïnterpreteerd? Enzovoort. 

Met een keuze voor 
een interdisciplinaire, 
rechtsvergelijkende, normatieve, 
voorspellende of duidende 
dogmatisch vraag, maakt de 
scriptiestudent het zichzelf niet 
gemakkelijk. Zijn er ook wegen 
die beter begaanbaar zijn?

5.3 Mogelijke alternatieven?
Met een keuze voor een interdisciplinaire, 
rechtsvergelijkende, normatieve, voorspel-
lende of duidende dogmatisch vraag, maakt de 
scriptiestudent het zichzelf dus niet gemakkelijk. 
Maar zijn er ook wegen die voor hem of haar 
beter begaanbaar zijn? Het is lastig om daar in 

33 Een dergelijk onderscheid wordt door 
diverse juridische auteurs gemaakt. 
Bruikbare overzichten voor de scriptie-
student kunnen worden gevonden bij 
L. Kestemont, ‘A Meta-Methodological 
Study of Dutch and Belgian PhDs 
in Social Security Law: Devising a 
Typology of Research Objectives as a 
Supporting Tool’, European Journal on 
Social Security 2015, afl. 3; en W.H. 
van Boom, ‘Empirisch privaatrecht. 
Enige beschouwingen over de rol van 
empirisch onderzoek in de hedendaag-
se privaatrechtswetenschap’, Tijdschrift 
voor privaatrecht 2013, afl. 1, p. 18.

34 L. Kestemont, Naar een rechtswe
tenschappelijke methodeleer. Een 
expliciet methodologisch kader voor 
rechtswetenschappelijk onderzoek in 
het socialezekerheidsrecht (dissertatie 
Leuven), Leuven: KU Leuven 2016. 
Samengevat in Kestemont 2015.

35 In dit verband is met enige regelmaat 
gesteld dat het recht (in ieder geval 
het nationale recht, voor Europees 
en internationaal recht geldt dit in 
mindere mate) dogmatisch gezien wel 
zo’n beetje af is. Voor het privaatrecht 
opgemerkt door onder meer C. Lindo, 
‘Paul van der Heijden: Graag Kort en 
Goed’, NJB 2008/656, p. 738-743; en 
M.W. Hesselink, The New European 
Legal Culture, Deventer: Kluwer 2001; 
in de Verenigde Staten ook opgemerkt 
door onder meer P. Schlag, ‘Spam Juris-
prudence, Air Law, and the Rank Anxiety 
of Nothing Happening’, The Georgetown 
Law Journal 2008, p. 803-835; en D. 
Rhode, ‘Legal Scholarship’, Harvard 
Law Review 2002, afl. 5, p. 1327-1361.

36 Dat werd duidelijk op basis van verschil-
lende cursussen die ik in de afgelopen 
jaren gaf aan ‘probleemgevallen’. 

37 Snel 2016, p. 63.
38 Zie hierover ook J.M. Smits, The Mind 

and Method of the Legal Academic, 
Cheltenham: Edward Elgar Publishing 
2012.

39 Zie bijvoorbeeld (willekeurig gekozen 
uit een lijst met publicaties die ik zelf 
uitermate nuttig vind) R. Hirschl, ‘The 
Question of Case Selection in Com-
parative Constitutional Law’, American 
Journal of Comparative Law 2005, afl. 1, 
p. 125-156; en G. Dannemann, ‘Com-
parative Law: Study of Similarities and 
Differences’, in: M. Reimann & R. Zim-
mermann (red.), The Oxford Handbook 
of Comparative Law, Oxford: Oxford 
University Press 2006, p. 383-419.

40 Epstein en King bestudeerden 231 
artikelen waarin empirisch onderzoek is 
uitgevoerd die tussen 1990 en 2000 in 
de Amerikaanse law reviews gepubli-
ceerd werden en concludeerden dat zij 
allemaal een of meerdere ‘fouten’ be-
vatten. L. Epstein & G. King, ‘The Rules 
of Inference’, University of Chicago Law 
Review 2002, afl. 1, p. 1-134.

41 Wie een sociaal- of gedragsweten-
schappelijk handboek methodenleer 
openslaat, komt in dit verband termen 
tegen als experimental, crosssectional, 
longitudinal, case study en comparative 
design. Zie bijvoorbeeld Bryman 2008, 
p. 29-64.

42 Kan de benodigde data bijvoorbeeld 
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algemene zin iets over te zeggen. Welke wegen 
er überhaupt begaanbaar zijn hangt immers 
sterk van het gekozen onderwerp af. Het risico 
wat te kort door de bocht te gaan op de koop 
toenemend, durf ik de stelling wel aan dat het 
ten aanzien van nagenoeg alle leerstukken in 
ieder geval mogelijk is om een zowel vernieu-
wende als relevante als ook goed uitvoerbare 
probleemstelling op te stellen die gericht is op 
het in kaart brengen van de wijze waarop in de 
feitenrechtspraak met één of enkele aspecten 
van het leerstuk wordt omgesprongen (bij-
voorbeeld: hoe wordt door rechtbanken en 
gerechtshoven het begrip blijvende onmoge-
lijkheid, ten aanzien waarvan in de literatuur is 
geconstateerd dat het om een lastig te duiden 
begrip gaat, uitgelegd?).44 Dát is vaak nog niet 
gedaan, terwijl de relevantie (maatschappelijk én 
wetenschappelijk) vrij gemakkelijk te verdedi-
gen is. Een andere reële mogelijkheid, die ten 
aanzien van verschillende onderwerpen al wel 
benut is overigens,45 biedt het toetsen van (een 
onderdeel van) de praktische uitwerking van een 
leerstuk aan internationaal recht (bijvoorbeeld: is 
de Nederlandse regeling omtrent de levenslange 
gevangenisstraf wel in lijn is met de jurispruden-
tie van het Europese Hof voor de Rechten van 
de Mens?) of een rechtsbeginsel.

Op welke precieze vraag 
de definitieve keuze van 
de scriptiestudent ook 
valt, vooronderzoek naar 
de uitvoerbaarheid zal 
altijd noodzakelijk zijn

5.4 Het belang van vooronderzoek naar de 
uitvoerbaarheid
Op welke precieze vraag de definitieve keuze 
van de scriptiestudent ook valt, vooronderzoek 
naar de uitvoerbaarheid zal altijd noodzakelijk 
zijn. Niet alleen doet de student er verstandig 
aan ook de literatuur te betrekken die gaat over 
het type onderzoek dat zij wenst uit te voeren 
(literatuur over de methoden waarmee rechts-
vergelijkend onderzoek kan worden uitgevoerd, 
bijvoorbeeld), maar ook is het aan te raden in 
kaart te brengen aan de hand van welke data de 
onderzoeksvraag beantwoord kan worden (en of 
die daadwerkelijk beschikbaar is). Het uitvoe-
ren van een zogenaamde pilotstudie, waarmee 
het onderzoek als testcase in het (piep)klein 
wordt uitgevoerd, kan raadzaam zijn. De keuzes 
en overpeinzingen die in dit verband de revue 
passeren, kan de student vervolgens in de on-
derzoeksopzet (en bijvoorbeeld een uiteindelijk 
eerste hoofdstuk of bijlage) verwerken.

6 Een theoretisch kader als hulp bij het 
gestructureerd beantwoorden van de 
gestelde vraag?
Heeft de scriptiestudent een vraag geïdentifi-
ceerd waarmee nieuwe kennis kan worden ver-

kregen die relevant en binnen een scriptietraject 
te beantwoorden is, dan staat zij nog voor een 
volgende belangrijke keuze: vlieg ik min of meer 
blind de data (bijvoorbeeld feitenrechtspraak) in 
óf probeer ik vooraf een (theoretisch46) kader te 
ontwikkelen op basis waarvan ik de data meer 
gericht kan doorzoeken?47 Het gaat hier in feite 
om het in andere academische disciplines veel 
gebezigde onderscheid tussen een inductieve 
(gericht op het ontwikkelen van theorie) en de-
ductieve (gericht op het toetsen of doorontwik-
kelen van theorie) benadering van onderzoek.48 
Hoewel beide valide manieren van onderzoeken 
zijn (die overigens nooit in zuivere vorm voorko-
men) en de nadruk binnen de rechtswetenschap 
tot op heden nagenoeg altijd op het onderzoe-
ken zonder geëxpliciteerd onderzoekskader 
heeft gelegen,49 denk ik dat in de context van het 
scriptietraject een meer deductieve benadering 
– met een (vooraf) geëxpliciteerd kader dus – de 
voorkeur verdient.50

Ik denk dat in de context 
van het scriptietraject 
een meer deductieve 
benadering – met een 
(vooraf) geëxpliciteerd kader 
dus – de voorkeur verdient

Ter onderbouwing van die stellingname zal ik 
dieper ingaan op dat wat een theoretisch kader 
meer precies is. Stel dat ik aan de hand van een 
systematisch literatuuronderzoek heb ontdekt 
dat de wettelijke term ‘blijvende onmogelijk-
heid’ binnen de verzuimregeling allerlei vragen 
oproept. Dat kan voor mij een reden zijn om te 
bezien of het systematisch in kaart brengen van 
de feitenrechtspraak waarin het begrip blijvende 
onmogelijkheid een rol speelt (voorzichtige) 
antwoorden oplevert. Ik kan dan lukraak recht
spraak.nl afstruinen in de hoop dat ik op een 
gegeven moment patronen of steeds terugke-
rende aspecten ontdek, maar ik kan ook vooraf 
al globaal in kaart proberen te brengen naar wat 
voor (soort) patronen of aspecten ik op zoek 
kan gaan. In dat laatste geval kan ik bijvoorbeeld 
op basis van de jurisprudentie van de Hoge 
Raad en de literatuur over het begrip ‘blijvende 
onmogelijkheid’ (het leerstuk) een kader (met 
elkaar samenhangende criteria) vormen, waarin 
ik de aspecten opneem waarnaar ik gericht in de 
feitenrechtspraak ga zoeken.51

Een dergelijk kader kan volgens IJzermans 
op drie verschillende niveaus worden gezocht. 
Volgens haar kan een theoretisch kader worden 
geconstrueerd op basis van een leerstuk, de 
theoretische grondslag van het recht of een 
theorie uit een andere wetenschappelijke 
discipline. In het hiervoor gegeven voorbeeld 
werd het kader op het eerste niveau (leerstuk) 
ontwikkeld.52 Een duidelijk voorbeeld van een 
onderzoek waarbij het theoretisch kader op het 
tweede niveau zou kunnen worden gezocht, 
is een onderzoek naar de strafbaarheid van 

het beste aan de hand van een (open, 
semigestructureerd of gestructureerd) 
interview, een focus group, of een survey 
verzameld worden?

43 Door middel van bijvoorbeeld een 
random, systematisch, gestratificeerd of 
multistage cluster sample?

44 Waarbij ik wel direct opmerk dat ook dit 
zeker geen gemakkelijke opgave is. Zo 
is bijvoorbeeld het boven water krijgen 
van alle relevante feitenrechtspraak 
(het kiezen van zoektermen waarmee 
rechtspraak.nl wordt afgespeurd, het 
hanteren van inclusie- en exclusiecriteria, 
enzovoort) al bijzonder lastig, en levert 
ook het vervolgens op systematische 
wijze interpreteren, analyseren en syn-
thetiseren van het gevonden materiaal de 
nodige hoofdbrekens op.

45 Belangrijk is dat de praktische omgang 
met een leerstuk wordt getoetst. Of een 
stuk wet- en regelgeving an sich aan inter-
nationale normen voldoet is immers vaak 
al getoetst tijdens het voorbereidingstra-
ject (door het Ministerie van Justitie, de 
Raad van State en de Staten-Generaal).

46 Ik geef de voorkeur aan de terminolo-
gie ‘theoretisch’, omdat dit in andere 
academische disciplines gebruikelijk is. 
In de rechtswetenschap wordt ook wel 
gesproken van een ‘analytisch’, ‘normatief’, 
‘evaluatief’, of ‘toetsings’-kader.

47 Zie ook Snel 2016, p. 158-159.
48 Voor een toegankelijke uitleg van deze 

begrippen, zie bijvoorbeeld Bryman 2008, 
p. 9-13.

49 Zo toonde Tijssen bijvoorbeeld aan dat 
maar 17% van de juridische proefschriften 
die in de jaren 2003-2006 zijn versche-
nen sprake was van een expliciet theore-
tisch kader. H.E.B. Tijssen, De juridische 
dissertatie onder de loep: de verantwoor
ding van methodologische keuzes in 
juridische dissertaties. Amsterdam: Boom 
Juridische uitgevers 2009, p. 121.

50 Zo ook IJzermans 2015, p. 17. Wordt 
toch voor een inductieve benadering 
gekozen, dan is het denk ik belangrijk dat 
ook hier wel op systematische wijze te 
werk wordt gegaan. Aanknopingspunten 
over hoe dit concreet kan worden inge-
richt, kunnen bijvoorbeeld in de literatuur 
over grounded theory gevonden worden. 
Zie bijvoorbeeld B. Glaser & A.L. Strauss, 
The Discovery of Grounded Theory: 
Strategies for Qualitative Research, New 
York: Aldine de Gruyter 2006.

51 Zodoende maakt het theoretisch kader 
dus duidelijk vanuit welk gezichtspunt 
de onderzoeker naar het probleem gaat 
kijken, biedt het de onderzoeker de mo-
gelijkheid criteria te ontwikkelen aan de 
hand waarvan hij de voorliggende kwestie 
gaat beschrijven, verklaren, voorspellen, of 
beoordelen, en biedt het bovendien een 
verheldering van het voor het onderzoek 
van belang zijnde begrippenapparaat. Zie 
IJzermans 2015, p. 16, verwijzend naar J. 
Segers, Methoden voor de maatschap
pijwetenschappen, Assen: Van Gorcum 
1999, p. 17-18, 32-43, 61, 78.

52 Zie hierover Westerman & Wissink 2008 
en het commentaar daarop van Vranken. 
J.B.M. Vranken, ‘Is de rechtswetenschap 
gebaat bij een breed strijklicht? Over 
juridische dogmatiek en methodologie’, 
in: G. van der Sangen, G. Raaijmakers & 
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bepaald gedrag.53 De scriptiestudent zou in dit 
geval te rade kunnen gaan bij de uitgebreide 
(theoretische) literatuur over criteria voor straf-
baarstelling.54 Een theoretisch kader dat zich op 
het derde niveau bevindt kan bijvoorbeeld rele-
vant zijn voor een onderzoek naar de mate waarin 
een feitenrechter de lijnen die door de Hoge 
Raad zijn uitgezet volgt. Als men de Hoge Raad 
aanmerkt als een principal en de feitenrechters 
als agents, kan de in de economie ontwikkelde 
(en later binnen vele disciplines toegepaste) 
principalagent theory, die onder meer een aantal 
(theoretische) verklaringen geeft voor het wan-
neer en waarom een agent afwijkt van de door 
een principal uitgezette lijn, worden gebruikt om 
te toetsen of die verklaringen ook opgaan binnen 
de relatie Hoge Raad en feitenrechter.55

Het formuleren van een 
theoretisch kader kan 
ongelofelijk lastig zijn

De gegeven voorbeelden maken niet alleen dui-
delijk dat een theoretisch kader op verschillende 
niveaus kan worden gevonden, maar ook dat een 
theoretisch kader bij verschillende vraagtypen 
behulpzaam kan zijn. Zeker niet alleen, zoals in de 
juridische literatuur inmiddels wel lijkt te worden 
aangenomen,56 bij evaluatieve of normatieve 
vragen dus! Ook wanneer de onderzoeker wil 
beschrijven, vergelijken, verklaren of voorspellen, 
kan een theoretisch kader zowel qua structuur 
van de scriptie als qua inzicht in de data die 
nodig is om de gestelde vraag te beantwoorden 
de soms broodnodige houvast bieden aan (met 
name) de onervaren scriptiestudent. Dat neemt 
niet weg dat het formuleren van een theoretisch 
kader ongelofelijk lastig kan zijn. Studenten, niet 
alleen juristen maar ook zij die binnen discipli-
nes opereren die al veel langer van theoretisch 
kaders gebruik maken, hebben daar de grootst 
mogelijke moeite mee. Opnieuw is hier een inten-
sief vooronderzoek vereist, waarbij soms – vaak 
– toch ook net weer andere literatuur relevant is 
of kan zijn dan die in het literatuuronderzoek is 
aangetroffen.

7 Slot
Het voorgaande pleit voor meer aandacht voor de 
onderzoeksopzet binnen scriptietrajecten.57 Om 
tot een goede probleemstelling te komen waar-
mee een scriptieonderzoek efficiënt, controleer-
baar en objectief kan worden uitgevoerd, zou een 
intensief vooronderzoek moeten plaatsvinden, 
bestaande uit ten minste een literatuuronderzoek 
gericht op het zoeken van een vraag, een onder-
zoek gericht op het construeren van een metho-
disch kader (liefst aangevuld met een pilotstudie 
waarin getest wordt of de voorgestelde methode 
oplevert wat nodig is) en een onderzoek gericht 

P. Essers (red.), Met Recht: Opstellen 
over privaat en fiscaalrechtelijk onder
nemingsrecht aangeboden aan Theo 
Raaijmakers, Deventer: Kluwer 2009, 
p. 543-555.

53 Een ander voorbeeld is een onderzoek 
waarin een juridische norm getoetst 
wordt aan het rechtszekerheidsbegin-
sel. Voor een (theoretische) uitwerking 
van het rechtszekerheidsbeginsel kan 
dan bijvoorbeeld het werk van Oldenziel 
gebruikt worden. Zie H.A. Oldenziel, 
Wetgeving en rechtszekerheid, Deven-
ter: Kluwer 1998.

54 Bijvoorbeeld C.P.M. Cleiren, M.J.J. 
Kunst, J.P. van der Leun, G.K. Schoep 
& J.M. ter Voorde, Criteria voor straf
baarstelling in een nieuwe dynamiek. 
Symbolische legitimiteit versus maat
schappelijke en sociaalwetenschappe
lijke realiteit, Den Haag: Boom Lemma 
uitgevers 2012.

55 Zie voor een voorbeeld waarin de 
principalagent theory op een dergelijke 
manier is gebruikt D.R. Songer, J.A. 
Segal & C.M. Cameron, ‘The Hierarchy 
of Justice: Testing a Principal-Agent 
Theory of Supreme Court-Circuit Court 
Interactions’, Journal of Politics 1994, 
p. 673-696.

56 Bijvoorbeeld door J.M. Barendrecht et 
al., ‘Methoden van rechtswetenschap: 
komen we verder?’, NJB 2004, afl. 28, 
p. 1419-1428; Smits 2012, p. 114-
115; en G. van Dijck, S. van Gulijk & 
M.M. Prinsen, ‘Wat doen juridische 
onderzoekers? Een empirische blik’, 
Recht der Werkelijkheid 2010, afl. 1, 
p. 60.

57 Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ook in 
de fase waarin een scriptiestudent een 
onderzoeksvraag beantwoordt, nog een 
wereld gewonnen kan worden. Snel 
formuleerde in zijn dissertatie diverse 
eisen, gevaren en technieken die juist 
op deze fase betrekking hebben; zie 
Snel 2016.

58 In die zin is het gemiddelde in de juridi-
sche tijdschriften gepubliceerde artikel 
niet het goede rolmodel. 

op het ontwikkelen van een theoretisch kader. 
Het al aan de voorkant van het scriptietraject uit-
voeren van het grote denkwerk heeft vele voorde-
len. Zo biedt een goed uitgewerkt en overdacht 
onderzoeksvoorstel voor de scriptiestudent het 
houvast dat nodig is bij het daadwerkelijke schrij-
ven, zodat een goedgekeurde onderzoeksopzet 
waarbij aan alle hiervoor besproken aspecten 
aandacht is besteed bijna een garantie biedt 
voor een tijdig afgeronde scriptie. Bovendien 
maakt meer aandacht voor de onderzoeksopzet 
het leven van de begeleider makkelijker. In deze 
fase is het immers veel gemakkelijker de soms 
zo nodige sturing te geven, dan wanneer er al 
tientallen pagina’s half uitgewerkte inhoudelijke 
hoofdstukken liggen.

Belangrijk is ook dat zowel scriptiestudent als 
begeleider zich goed realiseert dat niet elke op-
zet even geschikt is voor een scriptietraject. De 
uitgangspositie van de scriptiestudent, met name 
op het gebied van ervaring, vakinhoudelijke ken-
nis en vaardigheden, is een andere dan die van 
een ervaren onderzoeker (zoals de begeleider).58 
‘Law and’-onderzoek, rechtsvergelijking en som-
mige varianten van meer dogmatisch onderzoek 
(benaderingen die vaak worden gekozen door 
scriptiestudenten), bieden serieuze uitdagingen 
die door de gemiddelde scriptiestudent niet of 
maar lastig overwonnen kunnen worden in de 
korte periode die voor het scriptietraject gereser-
veerd is. Als er al voor een dergelijke benadering 
wordt gekozen, dan zal toch in ieder geval de 
begeleider heel goed thuis moeten zijn in het on-
derzoeksveld en bovendien zelf ervaring moeten 
hebben met het uitvoeren van het type onderzoek 
dat de student wenst uit te voeren.

Het al aan de voorkant van 
het scriptietraject uitvoeren 
van het grote denkwerk 
heeft vele voordelen

Tot slot merk ik nog op dat het de lezer mo-
gelijk al is opgevallen dat ik gaandeweg geen 
onderscheid heb gemaakt tussen bachelor- en 
masterscripties. Dat deed ik met een reden. 
Beide moeten worden aangemerkt als een 
product van academisch onderzoek, en beide 
zijn daarom onderhevig aan vergelijkbare eisen. 
Hoewel de laatste misschien al iets meer ervaring 
heeft, is de situatie van een bachelorstudent niet 
fundamenteel anders dan die van de master-
student. Het verschil moet volgens mij dan ook 
niet zozeer gezocht worden in de eisen die aan 
beide producten worden gesteld, maar in de 
beoordelingsmaatstaf die wordt gehanteerd. Zo 
hoeft bijvoorbeeld in een goede bachelorscriptie 
het literatuuronderzoek net iets minder systema-
tisch te zijn uitgevoerd en hoeft de analyse net 
iets minder diepgaand te zijn dan in een goede 
masterscriptie.
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