
Beoordelingscriteria Wetenschappelijke Artikelen 

1. Het tijdschrift 
Bepaal in welk tijdschrift het artikel gepubliceerd is en wat voor soort tijdschrift het is 
(vaktijdschrift, wetenschappelijk tijdschrift).Raadpleeg de site en/of het colofon van het 
tijdschrift; zoek ook verder op internet.  

o Is het tijdschrift verbonden aan een wetenschappelijke instantie, universiteit, 
academisch ziekenhuis, etc.? 

o Is het tijdschrift “peer-reviewed”: beoordeeld door collega wetenschappers? 
o Wie zijn auteurs verbonden aan dit tijdschrift; wat is hun functie, waar zijn de auteurs 

werkzaam? 
o Wie of welke instanties gebruiken het tijdschrift en refereren eraan? 

 
2. De uitgever 

Bepaal en beoordeel de uitgever. Raadpleeg de site van de uitgever. 
o Welke tijdschriften geeft deze uitgever nog meer uit en wat voor soort tijdschriften zijn 

dit?  
o Is de site van de uitgever betrouwbaar? 

 Is de site up to date? 
 Werken alle functionaliteiten en links goed? 
 Heeft de site een professionele en onafhankelijke uitstraling? (geen reclame 

van andere bedrijven) 
 Staan er duidelijke contactgegevens op?  

 
3. De auteur 

Bepaal de auteur en kwalificeer daarmee het artikel. Raadpleeg de site van de instantie waar 
de auteur aan verbonden is en zoek de auteur na via Biep.nu Geavanceerd. 

o Wat is de functie van de auteur? 
o Is de auteur verbonden aan een wetenschappelijke instantie?  
o Is de auteur een specialist (autoriteit) op het vakgebied?  
o Heeft hij/zij meerdere publicaties over dit onderwerp geschreven?  
o Wordt de auteur (en/of het artikel) geciteerd door anderen? Door wie? Hoe vaak? (let 

wel: vaak geciteerd wil niet per definitie 'goed' betekenen!)  
 

4. De inhoud 
Bepaal waar het artikel precies over gaat. Hoe meer artikelgegevens je hebt, des te beter je 
kunt bepalen of een artikel geschikt is. Er zijn grofweg drie mogelijkheden  

o Alleen bibliografische gegevens > beoordelen kan op basis van (tijdschrift)titel, 
trefwoorden, schrijver en wat formele gegevens (kun je in een andere database, 
Biep.nu of Google Scholar meer gegevens vinden?)  

o Bibliografische gegevens + samenvatting > beoordelen kan als hiervoor, maar nu met 
een inhoudelijke toelichting. Je kunt zo specifieker bepalen of het artikel geschikt is.  

o Bibliografische gegevens + samenvatting + fulltext artikel > je kunt het volledige artikel 
scannen en beoordelen.  
 

5. De actualiteit 
Bepaal of het artikel niet verouderd of achterhaald is.  

o Wanneer is het artikel geschreven en gepubliceerd?  
o Beoordeel de bronnenlijst (actualiteit, auteurs etc.) 
o Zoek in databanken of Biep.nu recentere artikelen over hetzelfde onderwerp.  
o Zoek in databanken of Biep.nu recentere publicaties van de auteur. 

 
6. Relevantie en geschiktheid  

Bepaal of het artikel geschikt en relevant is voor je eigen onderzoek (kan vaak alleen met 
fulltext)  

o Geeft het artikel onderzoeksgegevens en wordt er naar betrouwbare bronnen 
verwezen?  

o Is het artikel objectief of vanuit een bepaald standpunt geschreven, geeft het een 
opinie?  

o Schrijft de auteur vanuit een bepaalde positie of overtuiging?  



o Is de inhoud van het artikel daadwerkelijk relevant, wat je zoekt? Voegt het wat toe 
aan je onderzoek of probleemstelling?  

o Geeft het artikel voldoende informatie en diepgang, is het volledig?  
 

7. Betreft het een wetenschappelijk artikel?  
o Is het artikel verschenen in een wetenschappelijk tijdschrift?  
o Is het onderzoek wetenschappelijk uitgevoerd? 

 Is het objectief?  
 Is het controleerbaar?  
 Is het systematisch?  
 Is het herhaalbaar?  

 


