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Scriptiereglement bachelor Wijsbegeerte
De bachelor wordt afgesloten met een afstudeertraject. Het afstudeertraject bestaat uit
een 6 EC verdiepingsvak, gevolgd door een 12 EC scriptiewerkgroep die aansluit op dit
verdiepingsvak.
De scripties van studenten die deelnemen aan het honoursprogramma zijn omvangrijker
(18 EC; in combinatie met het verdiepingsvak dus 24 EC in totaal) en worden geacht
blijk te geven van een grotere mate van zelfstandigheid.
Dit reglement verschaft begeleidende docenten en studenten richtlijnen voor de scriptie
en het schrijfproces. In het bijbehorende beoordelingsformulier (zie bijlage) worden de
criteria gespecificeerd op basis waarvan de scriptie beoordeeld wordt.

1. De scriptie en het schrijfproces
Op de bachelorscriptie zijn de volgende regels van toepassing.
Toelatingseisen
Studenten zijn toelaatbaar tot de scriptiemodule wanneer ze voor aanvang (i) de
propedeuse hebben behaald, (ii) het vak Tekst, Context en Debat met succes hebben
afgerond, (iii) 12 EC aan verdiepingsvakken hebben behaald, en (iv) het relevante
voorbereidende verdiepingsvak hebben afgerond.
Voor minorstudenteni s er een aangepaste ingangseis, nl. (i) de eigen propedeuse
behaald, (ii) 30 EC van de minor filosofie hebben behaald, plus (iii) het relevante
voorbereidende verdiepingsvak afgerond.
Omvang van de scriptie
De bachelorscriptie zal ongeveer 20 pagina’s aan geschreven tekst (± 8.000 woorden)
beslaan. Voor de bachelorscriptie binnen het honoursprogramma (met uitbreiding van 6
EC) geldt een omvang van ongeveer 30 pagina’s (± 12.000 woorden).
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Begeleiding
Tijdens het schrijven van de scriptie bespreken de student en begeleider in ieder geval
de volgende zaken:
•

de keuze en begrenzing van het onderwerp, de literatuur, de aanpak e.d.

•

het werkplan

•

het concept van de hoofdstukken van de scriptie

De scriptie wordt na een eindbespreking van de voorlaatste versie ter beoordeling
ingediend bij de begeleidend docent.
Werkplan
Bij aanvang van het schrijven van de scriptie wordt in overleg met de begeleider een
werkplan opgesteld. Hierin worden in een tijdpad de verschillende fasen van het
schrijven van een scriptie aangegeven. Ook wordt vastgelegd hoe vaak en wanneer de
student en de begeleider elkaar ontmoeten of anderszins contact zullen hebben.
Opzet en indeling
De scriptie dient in ieder geval de volgende elementen te bevatten:
•

een titelpagina met de titel van de scriptie, de naam van de student, diens

•

studentnummer, de opleiding, de universiteit, de begeleider en de datum;

•

een inhoudsopgave;

•

een inleiding waarin in ieder geval de probleemstelling, de gekozen werkwijze,
het theoretisch kader en de opzet van de scriptie uiteen worden gezet;

•

een uitwerking van hetgeen in de inleiding is gesteld met gebruikmaking van de
relevante vakliteratuur;

•

een onderbouwde conclusie met betrekking tot de probleemstelling;

•

een bibliografie.

Onderwerp
Een filosofisch onderwerp binnen de thematiek en methode van de afsluitende
module. De student heeft steeds goedkeuring van de betreffende docent nodig.
Termijn
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De definitieve versie van de scriptie moet bij de docent ingediend zijn voor het einde
van blok 6. Eventuele ‘uitloop’ is enkel mogelijk op basis van overleg en goedkeuring
door de docent.
De student is in de mogelijkheid om een volledige doch voorlaatste versie in te
dienen en hierop feedback te krijgen. De deadline voor deze mogelijkheid wordt,
naar redelijkheid, met de begeleider besproken (bijvoorbeeld 2 weken voor het einde
van blok 6).
Taal
De scriptie dient in het Nederlands geschreven te worden.
Klachten
Bij ontevredenheid over de begeleiding kan de student contact opnemen met de
studieadviseur. De UvA kent ook een klachtenreglement.

2. Eindtermen
Uit de bachelorscriptie moet naar voren komen dat de student bepaalde vaardigheden
verworven heeft. Deze zijn vastgelegd in de eindtermen van de bacheloropleiding
Wijsbegeerte (te vinden in de Onderwijs- en examenregeling). In de scriptie wordt de
student geacht er blijk van te geven dat hij/zij:
• onder supervisie in staat is om een wetenschappelijk relevante en heldere
onderzoeksvraag op te stellen, deze te motiveren en af te bakenen;
• onder supervisie in staat is op basis van wetenschappelijke literatuur relevante
gegevens te verzamelen en te interpreteren, met het doel zich een oordeel te vormen
dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante wetenschappelijke en
– voor zover van toepassing – maatschappelijke of ethische aspecten;
• beschikt over competenties voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en het
oplossen van problemen op het vakgebied van de opleiding;
• in staat is om informatie, ideeën en oplossingen in schriftelijke en mondelinge vorm
over te brengen op een publiek van aankomende specialisten op het vakgebied van de
opleiding.
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3. Beoordelingscriteria
Aan de hand van de eindtermen zijn criteria vastgesteld op basis waarvan de scriptie
wordt beoordeeld en een cijfer wordt vastgesteld. Ook de manier waarop het
schrijfproces is verlopen heeft invloed op de beoordeling. De beoordelingscriteria zijn te
vinden in het beoordelingsformulier.
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Bijlage: Beoordelingsformulier:
Criteria BA scriptie Wijsbegeerte
1. Opzet en inkadering onderzoek
• heldere, uitgewerkte vraagstelling
• relevantie en motivatie
• afbakening
• originaliteit
• moeilijkheid onderwerp
2. Wetenschappelijke inbedding
• correcte en volledige weergave
van relevante literatuur, concepten, theorieën
• brongebruik
• plaatsing binnen een coherent
theoretisch en/of historisch kader
3. Betoog
• argumentatie
• structuur
• diepgang
4. Conclusie
• adequaat bij betoog
• weloverwogen
• eigen stellingname
5. Proces
• zelfstandigheid (formulering
probleemstelling, aandragen
literatuur)
• verwerking commentaar
6. Leesbaarheid (voor aankomende
specialisten op het vakgebied)

7. Vormgeving
• uiterlijke verzorging van het stuk
• spelling/grammatical
• nauwkeurigheid & consistentie van
citaten, verwijzingen, bibliografie
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Aanvullende opmerkingen

