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Preambule
Om der wille van de symmetrie met het Scriptiereglement Masteropleidingen spreken we ook hier van
Scriptiereglement, hoewel bij Neerlandistiek de BA-scriptie vanaf 2012-2013 is vervangen door het
eindwerkstuk van een BA-onderzoekswerkgroep. Dit werkstuk heeft een ander karakter dan de
traditionele BA-scriptie. Het lijkt meer op een ‘paper’, wordt geschreven aan het einde van een door
de student gekozen track, als onderdeel van een afstudeertraject, in de vorm van een
onderzoekswerkgroep.
Algemene criteria
1. Het afstudeertraject, waarvan de scriptie of het werkstuk een onderdeel vormt, omvat 12 EC. Het
eindproduct (het werkstuk) bestaat in de regel uit 6.000-8.000 woorden, niet meegeteld de noten,
literatuurlijst en bijlagen.
2. Het werkstuk is het schriftelijk verslag van een individueel onderzoek dat in een
onderzoekswerkgroep is verricht. Uit de proef moet onder meer blijken dat de student in staat is:
a. vakwetenschappelijk materiaal te verzamelen, bestuderen en te evalueren;
b. een onderzoeksopzet te ontwerpen;
c. onderzoek op een wetenschappelijk verantwoorde manier uit te voeren en daarvan verslag te doen
op een wijze die voldoet aan de eisen die in het vakgebied worden gesteld;
d. kritisch en creatief denkvermogen te tonen;
e. correct te formuleren op een wijze die aan de eisen voldoet die in het vakgebied gelden;
3. Het werkstuk dient de volgende elementen te bevatten:
a. een probleemstelling;
b. een verantwoording van het theoretische en historische kader waarbinnen het onderzoek heeft
plaatsgevonden, en een uiteenzetting over de gevolgde werkwijze;
c. een kritische weergave en evaluatie van het voor de vraagstelling relevante materiaal;
d. onderbouwde conclusies met betrekking tot de vraagstelling;
e. verwijzingen en bibliografische gegevens volgens een consequent toegepaste stijl.
Voertaal
Het werkstuk wordt in het Nederlands geschreven, tenzij er speciale redenen zijn om hier van af te
wijken.
Begeleiding
Het werkstuk wordt geschreven binnen het kader van een onderzoekswerkgroep.
Nadere gegevens over de werkgroep zijn te vinden in de betreffende studiehandleiding.
De docent/begeleider is een examinator zoals gedefinieerd in het Examenreglement.
Met de werkgroep sluit de student het afstudeertraject af van het door hem/haar gekozen track in de
richtingen Historische Nederlandse Letterkunde, Moderne Nederlandse Letterkunde, Nederlandse
Taalkunde of Taalbeheersing.
Het thema van de werkgroep sluit aan bij de cursussen uit het Bachelorprogramma.
De student wordt in de werkgroep begeleid bij het opzetten van een afstudeeronderzoek. In de laatste
onderwijsweken van de module wordt het werkplan vervolgens uitgevoerd.
Tussentijds is er regelmatig feedback, zowel van docent als van studenten. De feedbackmomenten zijn
in de studiehandleiding van de onderzoekswerkgroep vastgelegd.
Het werkstuk dient binnen de termijn van de werkgroep te worden afgerond.
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Tweede beoordelaar
In twijfelgevallen – die zich zowel kunnen voordoen bij hoge als bij lage cijfers – legt de
docent/begeleider het werkstuk voor aan een tweede beoordelaar.
De student ontvangt hiervan bericht.
De tweede beoordelaar is een examinator zoals gedefinieerd in het Examenreglement.
De tweede beoordelaar neemt geen taken over van de begeleider, maar beoordeelt het werkstuk op
grond van algemeen geldende academische maatstaven.
De tweede beoordelaar is in beginsel alleen verantwoording schuldig aan de begeleider en de
examencommissie.
Beoordeling
De eindversie van het werkstuk dient te worden ingeleverd aan de docent/begeleider. Bij de
beoordeling wordt in principe gebruik gemaakt van het beoordelingsformulier dat als bijlage aan het
Reglement is toegevoegd. Als er in een BA-onderzoekswerkgroep van ander(e) formulier(en) gebruik
wordt gemaakt, dan worden deze aan het begin van de betreffende werkgroep aan de studenten bekend
gemaakt.
Bekendmaking uitslag
De uitslag van het werkstuk wordt binnen twintig werkdagen aan de studenten bekend gemaakt.
Herkansing
Indien het werkstuk als onvoldoende wordt beoordeeld krijgt de student eenmalig de gelegenheid een
verbeterde versie binnen de termijn van de werkgroep in te leveren. Ingeval de verbeterde versie niet
binnen deze termijn wordt ingeleverd, voldoet het werkstuk ten tweede male niet aan de gestelde
eisen. Indien de verbeterde versie wederom niet aan de eisen voldoet, moet de student zich inschrijven
voor een nieuwe werkgroep en een nieuw werkstuk schrijven.
Honoursstudenten
Voor honoursstudenten gelden de volgende nadere bepalingen:
a. Ook zij schrijven hun proef binnen het kader van een onderzoekswerkgroep, maar krijgen daarnaast
individuele begeleiding;
b. Hun afstudeertraject omvat 18 EC;
c. Hun proef moet blijk geven van grotere zelfstandigheid dan die van de overige studenten en een
zekere mate van originaliteit bezitten.
Wijziging Reglement
Dit reglement is voorgelegd aan het Departement Neerlandistiek en kan worden gewijzigd bij besluit
van de examencommissie CoH.
Vastgesteld op 21 februari 2019.
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Bijlage:
BEOORDELINGSFORMULIER BA-WERKSTUK NEERLANDISTIEK
Bij de Onderzoekswerkgroepen Historische letterkunde, Moderne letterkunde, Taalkunde en
Taalbeheersing worden mogelijk beoordelingsformulieren gebruikt die van dit voorbeeldformulier
afwijken. Deze formulieren zullen aan het begin van de betreffende onderzoekswerkgroepen
bekend worden gemaakt.

1. Opzet en inkadering
onderzoek
kwaliteit probleemstelling
en onderzoeksopzet
verantwoording
theoretisch/historisch
kader en werkwijze
moeilijkheidsgraad onderwerp/onderzoek
2. Uitvoering onderzoek
weergave materiaal
kwaliteit analyse
evaluatie
onderzoeksresultaten
3. Organisatie
Opbouw argumentatie
(m.n. onderbouwing
conclusies m.b.t.
vraagstelling
Structuur (op proef-,
paragraaf-, alinea- en
zinsniveau)
vereiste lengte
4. Taalgebruik
Correcte formulering
(grammatica; spelling;
woordenschat;
terminologie; stijl)
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5. Presentatie
Verwijzingen en
bibliografische gegevens
volgens consequent
toegepaste/vereiste stijl
Vormgeving/layout
Relevantie en effectiviteit
van tabellen/illustraties
6. Zelfstandigheid
afhankelijkheid van
begeleiding
omgang met feedback
7. Mondelinge presentatie
van proef (of deel
daarvan) [indien van
toepassing]
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