
Master Scriptie Regeling

1. Eisen

• omvang 40 ec

• supervisor is lid vaste staf

2. Procedure

• student kiest supervisor

• in overleg wordt onderwerp afgebakend en tijdsplanning gemaakt;
hierin

– geplande datum overleg met tweede lezer

– geplande datum definitieve versie

dit wordt voorgelegd aan Onderwijscoordinator

• onderwijscoordinator wijst tweede lezer aan

• binnen 3 maanden na het begin vindt een presentatie door de
student plaats waarbij in ieder geval supervisor en tweede lezer
aanwezig zijn, en waar de student tenminste een beschrijving van
het onderwerp en de vraagstelling geeft

• niet minder dan 2 weken voor de beoogde inleverdatum van de
definitieve versie presenteert de student zijn bevindingen na su-
pervisor en tweede lezer een complete versie van de scriptie ter
hand te hebben gesteld

• aan de hand van commentaar (mondeling en/of schriftelijk) van
supervisor en tweede lezer produceert student de definitieve versie

• een papieren versie wordt in ieder geval ter hand gesteld aan
supervisor en tweede lezer, en aan de examencommissie; de com-
missie krijgt ook een electronische versie

3. Vorm en inhoud

• de scriptie is in het engels geschreven, en geproduceerd met be-
hulp van een vorm van LATEX of TEX

• de titelpagina bevat in ieder geval

– titel

– datum

– naam en nummer van de student

– naam van de opleiding en van de universiteit

– naam van de supervisor

– naam van de tweede lezer
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• de scriptie omvat in ieder geval een inhoudsopgave, inleiding, en
lijst van referenties en heeft ook overigens een logische indeling
in hoofdstukken

• de inleiding bevat een duidelijke vraagstelling, en bevat de een
samenvatting van de belangrijkste bevindingen, met verwijzingen
naar de verdere tekst

• in de literatuurlijst wordt bij elke referentie terugverwezen naar
de belangrijkste pagina’s van de scriptie waar de betreffende lite-
ratuur aangehaald wordt

4. Beoordeling

Supervisor en tweede lezer geven ieder een schriftelijke beoordeling van
de definitieve versie van de scriptie. Hierin worden cijfers gegeven voor
onderstaande onderdelen; wanneer een cijfer hoger dan 8 of lager dan
6 is wordt daaraan bovendien een korte verklaring toegevoegd.

• (Op dit onderdeel volstaat een Ja/Nee oordeel)
Voldoet de scriptie aan de hierboven omschreven eisen met be-
trekking tot

– omvang,

– opbouw, en

– andere technische eisen?

Inleiding Plaatst de inleiding het probleem voldoende duidelijk in zijn wis-
kundige en historische context?

Diepgang Heeft de behandeling van het probleem voldoende diepgang?

Leesbaarheid Heeft de schrijver zich voldoende verplaatst in de positie van de
lezer?

Stijl Zijn stijl en taalgebruik zorgvuldig en precies?

Literatuur Toont de lijst referenties aan dat de student de relevante litera-
tuur voor het onderwerp weet te vinden, en wordt de literatuur
op de juiste manier gebruikt?

Originaliteit Zijn er onderdelen die blijk geven van een bijzonder originele aan-
pak of behandeling, of van andere uitzonderlijke kwaliteiten?

Eindoordeel Wat is het eindoordeel, samengevat in een enkel eindcijfer?

Het examenresultaat is het gemiddelde van beide eindcijfers, afgerond
op een half punt. Het cijfer of de cijfers dienen echter beide minstens
een 6 zijn; is dit niet het geval dan wordt een lijst van aan te brengen
verbeteringen opgesteld, en krijgt de student de gelegenheid deze ver-
beteringen aan te brengen en opnieuw zijn scriptie ter beoordeling voor
te leggen. Is het resultaat wederom niet voldoende, dan vindt overleg
met de examencommissie plaats over de verdere gang van zaken.
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