
Richtlijnen wetenschappelijke trefwoorden 

 

Over trefwoorden algemeen 

 

• Trefwoorden helpen de bezoeker om in een oogopslag een beeld te krijgen van de 

bredere context waarin deze pagina zich bevindt. 

• Trefwoorden linken naar een zoekresultatenpagina. De bezoeker vindt zo snel andere 

pagina’s met hetzelfde trefwoord.  

• Trefwoorden op je profielpagina geven je wetenschappelijke expertise aan. Middels 

de zoekfunctie fungeren ze als ‘expert finder’.  

 

Richtlijnen voor wetenschappelijke trefwoorden op profielpagina’s 

Om het trefwoordensysteem goed te laten werken, dien je bij het kiezen van trefwoorden 

rekening te houden met een aantal richtlijnen en eisen. 

 

1. Nederlands en Engels 

Kies Nederlandse trefwoorden voor de Nederlandse pagina en Engelse voor de Engelse 

pagina. De universiteit hanteert Brits Engelse spelling. 

 

2. Beperk het aantal 

De richtlijn voor profielpagina’s is maximaal 5 à 7 trefwoorden, met een evenwichtige 

verdeling tussen algemene en specifiekere trefwoorden, en tussen vaktermen en 

lekentermen. 

Niet elk denkbaar onderwerp hoeft terug te komen als trefwoord. Het gaat erom de 

belangrijkste termen prominent zichtbaar te maken in de website en de zoekfunctie. Laat 

andere termen eventueel terugkomen in de ‘lopende tekst’ zodat de kern niet 

ondersneeuwt.  

 

3. Kies globaal en specifiek 

Zorg dat je zowel op een ‘overkoepelend vakgebied’ vindbaar zijn, als op een eigen, 

specifieke expertise of onderzoeksterrein. Probeer zo veel mogelijk algemeen gangbare 

termen te kiezen, die ook voor leken (bijv. journalisten) begrijpelijk zijn.  

 

4. Houd het kort 

Een trefwoord bestaat uit één of enkele woorden, bijv.  

• biologie 

• europees recht 

• philosophy of science 

 

5. Splits combinaties op 

Als meerdere gerelateerde termen van toepassing zijn, maak er dan aparte trefwoorden van. 



 

Voorbeelden: 

Niet:  

• familie- en jeugdrecht 

 

Maar:  

• familierecht 

• jeugdrecht 

 

Niet:  

• agressief en antisociaal gedrag 

Maar:  

• agressief gedrag  

• antisociaal gedrag 

 

 

Dit betekent wel dat soms meer trefwoorden nodig zijn. In dat geval weegt richtlijn 4 

zwaarder dan richtlijn 1.  

 

6. Gebruik geen leestekens 

Gebruik geen leestekens in de trefwoorden, tenzij het echt niet anders kan. 

 

7. Gebruik geen afkortingen 

 

Niet: 

• VN 

Maar:  

• Verenigde Naties 

 

Niet:  

• EVRM 

Maar:  

Europees verdrag voor de rechten 

van de mens  

 

 

Uitzondering: er zijn termen waarvan de afkorting bekender is dan de uitgeschreven variant, 

bijv. DNA, ADHD. In dat geval is het beter om de afkorting te gebruiken.  

 

8. Wetenschappelijke trefwoorden gaan altijd over wetenschappelijke expertise 

Gebruik wetenschappelijke trefwoorden uitsluitend waar ze voor bedoeld zijn, namelijk 

wetenschappelijk expertise/onderwerpen/vakgebieden. Namen van bijvoorbeeld prijzen, 

congressen en genootschappen vallen hier niet onder. 

 

9. Hoofdlettergebruik: niet nodig 

Om dubbele invoer te voorkomen, worden alle trefwoorden volledig in kleine letters 

ingevoerd in het systeem en volledig in kapitalen getoond op de website. Je hoeft bij je 

keuze daarom geen rekening te houden met hoofdletters. 


