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SIGNALEN	  	  -‐	  	  COHESIE	  
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Samenhang  in  je  tekst:  cohesie

1.	  	  Herhaling	  van	  inhoudswoorden	  

2.	  	  Verwijswoorden	  

die,	  deze,	  dit,	  dat,	  het,	  hij,	  zij,	  ..	  

3.	  	  Verwijzende	  zelfstandige	  naamwoorden	  

deze	  ontwikkeling,	  dit	  proces,	  deze	  definiPe	  

4.	  	  Signaalformuleringen	  (Flits	  Samenhang	  1)	  

woorden	  of	  zinnen	  die	  de	  relaPes	  tussen	  tekstdelen	  uitdrukken	  



Inhoudswoorden  en  verwijswoorden:  
wat  kan  er  mis  gaan?

• Verwijswoorden:	  referent	  onduidelijk	  
• Link	  tussen	  verwijswoord	  en	  referent	  te	  zwak	  
• Te	  weinig	  herhaling	  van	  inhoudswoorden(kan	  ook	  
coherenPeprobleem	  zijn)	  
• Synoniemengebruik	  helpt	  niet	  alPjd	  



Signaalformuleringen

Onze	  bevindingen	  geven	  geen	  antwoord	  op	  de	  vraag	  of	  de	  bmkb-‐regeling	  

effecPef	  is,	  omdat	  de	  geschaXe	  verschillen	  in	  omzetgroei	  lasPg	  te	  

interpreteren	  zijn.	  We	  verwachten	  immers	  op	  voorhand	  een	  toename	  van	  de	  

omzet	  doordat	  bedrijven	  extra	  krediet	  kunnen	  aantrekken	  dankzij	  de	  bmkb-‐

regeling.	  Onze	  bevindingen	  bevesPgen	  deze	  verwachPng,	  maar	  we	  weten	  

niet	  of	  de	  omzetsPjging	  groot	  of	  juist	  klein	  is.	  Hiermee	  is	  de	  effecPviteit	  van	  

de	  regeling	  dus	  onduidelijk.	  	  

	  



Onze	  bevindingen	  geven	  geen	  antwoord	  op	  de	  vraag	  of	  de	  bmkb-‐regeling	  

effecPef	  is,	  omdat	  de	  geschaXe	  verschillen	  in	  omzetgroei	  lasPg	  te	  

interpreteren	  zijn.	  We	  verwachten	  immers	  op	  voorhand	  een	  toename	  van	  

de	  omzet	  doordat	  bedrijven	  extra	  krediet	  kunnen	  aantrekken	  dankzij	  de	  

bmkb-‐regeling.	  Onze	  bevindingen	  bevesPgen	  deze	  verwachPng,	  maar	  we	  

weten	  niet	  of	  de	  omzetsPjging	  groot	  of	  juist	  klein	  is.	  Hiermee	  is	  de	  

effecPviteit	  van	  de	  regeling	  dus	  onduidelijk.	  	  

	  

Herhaling  inhoudswoorden



Onze	  bevindingen	  geven	  geen	  antwoord	  op	  de	  vraag	  of	  de	  bmkb-‐regeling	  

effecPef	  is,	  omdat	  de	  geschaXe	  verschillen	  in	  omzetgroei	  lasPg	  te	  

interpreteren	  zijn.	  We	  verwachten	  immers	  op	  voorhand	  een	  toename	  van	  

de	  omzet	  doordat	  bedrijven	  extra	  krediet	  kunnen	  aantrekken	  dankzij	  de	  

bmkb-‐regeling.	  Onze	  bevindingen	  bevesPgen	  dit,	  maar	  we	  weten	  niet	  of	  de	  

winsten	  groot	  of	  juist	  klein	  zijn.	  Hiermee	  is	  de	  effecPviteit	  van	  de	  regeling	  

dus	  onduidelijk.	  	  

	  

Geen  synoniemen  zoeken  



Onze	  bevindingen	  geven	  geen	  antwoord	  op	  de	  vraag	  of	  de	  bmkb-‐regeling	  

effecPef	  is,	  omdat	  de	  geschaXe	  verschillen	  in	  omzetgroei	  lasPg	  te	  

interpreteren	  zijn.	  We	  verwachten	  immers	  op	  voorhand	  een	  toename	  van	  

de	  omzet	  doordat	  bedrijven	  extra	  krediet	  kunnen	  aantrekken	  dankzij	  de	  

bmkb-‐regeling.	  Onze	  bevindingen	  bevesPgen	  dit,	  maar	  we	  weten	  niet	  of	  de	  

omzetsPjging	  groot	  of	  juist	  klein	  is.	  Hiermee	  is	  de	  effecPviteit	  van	  de	  

regeling	  dus	  onduidelijk.	  	  
	  

Verwijswoorden:  referent?



Onze	  bevindingen	  geven	  geen	  antwoord	  op	  de	  vraag	  of	  de	  bmkb-‐regeling	  

effecPef	  is,	  omdat	  de	  geschaXe	  verschillen	  in	  omzetgroei	  lasPg	  te	  

interpreteren	  zijn.	  We	  verwachten	  immers	  op	  voorhand	  een	  toename	  van	  

de	  omzet	  doordat	  bedrijven	  extra	  krediet	  kunnen	  aantrekken	  dankzij	  de	  

bmkb-‐regeling.	  Onze	  bevindingen	  bevesPgen	  deze	  verwachPng,	  maar	  we	  

weten	  niet	  of	  de	  omzetsPjging	  groot	  of	  juist	  klein	  is.	  Hiermee	  is	  de	  

effecPviteit	  van	  de	  regeling	  dus	  onduidelijk.	  	  
	  

Verwijzende  zelfstandig  naamwoorden:  sterk!



Onze	  bevindingen	  geven	  geen	  antwoord	  op	  de	  vraag	  of	  de	  bmkb-‐

regeling	  effecPef	  is,	  omdat	  de	  geschaXe	  verschillen	  in	  omzetgroei	  lasPg	  

te	  interpreteren	  zijn.	  We	  verwachten	  immers	  op	  voorhand	  een	  

toename	  van	  de	  omzet	  doordat	  bedrijven	  extra	  krediet	  kunnen	  

aantrekken	  dankzij	  de	  bmkb-‐regeling.	  Onze	  bevindingen	  bevesPgen	  

deze	  verwachPng,	  maar	  we	  weten	  niet	  of	  de	  omzetsPjging	  groot	  of	  

juist	  klein	  is.	  Hiermee	  is	  de	  effecPviteit	  van	  de	  regeling	  dus	  onduidelijk.	  	  

Check:  topiczin  –  kernzin  (start  –  afronding)



Wat  gaat  mis  –  wat  gaat  goed?



Zowel	  in	  goede	  als	  in	  slechte	  Pjden	  is	  de	  macro-‐economische	  stabilisaPe	  via	  de	  
overheidsbegroPng	  problemaPsch	  gebleken	  (Figuur	  2).	  Slechte	  Pjden	  zijn	  jaren	  met	  een	  
negaPeve	  output	  gap,	  o\ewel	  jaren	  met	  onderbeze]ng	  van	  de	  producPecapaciteit	  en	  met	  
hoge	  werkloosheid.	  In	  Figuur	  1	  zijn	  dit	  de	  rode	  fases	  van	  de	  conjunctuurgolf.	  Deze	  defini,e	  

is	  in	  de	  internaPonale	  literatuur	  de	  meest	  gebruikte.	  Een	  alternaPef	  is	  om	  te	  definiëren	  op	  
basis	  van	  al	  dan	  niet	  verbeteren	  van	  de	  conjunctuur.	  Dan	  geven	  de	  lichtrode	  en	  de	  
donkergroene	  fases	  in	  de	  figuur	  de	  goede	  Pjden	  weer.	  De	  beleidsmaPge	  relevanPe	  van	  de	  

gehanteerde	  defini,e	  kan	  worden	  geïllustreerd	  aan	  de	  hand	  van	  het	  5	  miljard-‐pakket	  (de	  
lastenverlichPng	  in	  2016).	  Dit	  pakket	  is	  anPcyclisch	  als	  goede	  en	  slechte	  Pjden	  
gedefinieerd	  worden	  op	  basis	  van	  het	  niveau	  van	  de	  output	  gap,	  maar	  procyclisch	  als	  de	  

alternaPeve	  invalshoek	  wordt	  gehanteerd	  (op	  basis	  van	  verandering	  in	  de	  output	  gap).	  



De	  groeiende	  mobiliteit	  van	  promovendi	  hee\	  op	  mondiaal	  niveau	  

overwegend	  posiPeve	  effecten.	  Het	  leidt	  tot	  meer	  compePPe	  tussen	  

universiteiten	  die	  wereldwijd	  met	  elkaar	  concurreren	  om	  de	  beste	  

onderzoekers	  aan	  te	  trekken.	  Dit	  kan	  universiteiten	  sPmuleren	  om	  de	  

kwaliteit	  van	  het	  onderzoek	  of	  het	  onderwijs	  te	  verbeteren.	  Ook	  kan	  

het	  via	  specialisaPe	  in	  bepaalde	  vakgebieden	  leiden	  tot	  een	  

kwaliteitsverbetering.	  De	  grotere	  keuzemogelijkheden	  voor	  

promovendi	  dragen	  bij	  aan	  een	  betere	  ‘match’	  tussen	  promovendus	  

en	  universiteit	  of	  promoPeprogramma.	  	  	  



De	  groeiende	  mobiliteit	  van	  promovendi	  hee\	  op	  mondiaal	  niveau	  

overwegend	  posiPeve	  effecten.	  Het	  leidt	  tot	  meer	  compePPe	  tussen	  

universiteiten	  die	  wereldwijd	  met	  elkaar	  concurreren	  om	  de	  beste	  

onderzoekers	  aan	  te	  trekken.	  Dit	  kan	  universiteiten	  sPmuleren	  om	  de	  

kwaliteit	  van	  het	  onderzoek	  of	  het	  onderwijs	  te	  verbeteren.	  Ook	  kan	  

het	  via	  specialisaPe	  in	  bepaalde	  vakgebieden	  leiden	  tot	  een	  

kwaliteitsverbetering.	  De	  grotere	  keuzemogelijkheden	  voor	  

promovendi	  dragen	  bij	  aan	  een	  betere	  ‘match’	  tussen	  promovendus	  

en	  universiteit	  of	  promoPeprogramma.	  	  	  



De	  groeiende	  mobiliteit	  van	  promovendi	  hee\	  op	  mondiaal	  niveau	  

overwegend	  posiPeve	  effecten.	  Meer	  mobiliteit	  (of:	  de	  groei	  van	  het	  

speelveld)	  leidt	  tot	  meer	  compePPe	  tussen	  universiteiten	  die	  

wereldwijd	  met	  elkaar	  concurreren	  om	  de	  beste	  onderzoekers	  aan	  te	  

trekken.	  Deze	  concurren,e	  kan	  universiteiten	  sPmuleren	  om	  de	  

kwaliteit	  van	  het	  onderzoek	  of	  het	  onderwijs	  te	  verbeteren.	  Ook	  kan	  

meer	  mobiliteit	  (?)	  via	  specialisaPe	  in	  bepaalde	  vakgebieden	  leiden	  

tot	  een	  kwaliteitsverbetering.	  De	  grotere	  keuzemogelijkheden	  voor	  

promovendi	  dragen	  bij	  aan	  een	  betere	  ‘match’	  tussen	  promovendus	  

en	  universiteit	  of	  promoPeprogramma.	  	  	  


