
Opzet BA-scriptieseminar 2014-2015 opleiding … 

Op pagina 2 worden de randvoorwaarden en opties voor het BA-scriptieseminar geschetst. Wilt u op 
basis daarvan onderstaande gegevens invullen (NB dit kan kort!)? 

 

Globale opzet 
seminar 

Wilt u hier aangeven: 

* of u voor optie a, b of c kiest  

* korte toelichting op de opzet van het seminar 

* of het seminar in samenwerking met andere opleidingen wordt verzorgd (dan 
wel of u dit zou willen) 

 

Groepsgrootte Indien u kiest voor optie b of c (het seminar is dan niet ingebed in een bestaand 
werkcollege): 

*Wat is de verwachte groepsgrootte voor het seminar? 

 

Deadlines (indien al bekend): welke tussentijdse deadlines u zult hanteren en welke 
consequenties eraan verbonden zijn als de student deze niet haalt 

 

Seminar eerste 
semester 

Wilt u hier aangeven: 

* of u binnen uw opleiding ook een seminar in het eerste semester organiseert  

* of studenten doorverwijst naar het facultair op te zetten seminar 

 

 

 

  



Opzet scriptieseminars BA 

1. Alle studenten schrijven vanaf het studiejaar 2014/2015 hun BA-eindwerkstuk in de context van 
een scriptieseminar.  

2. Iedere BA-opleiding organiseert op z'n minst één scriptieseminar per jaar, waarin studenten hun 
BA-eindwerkstuk schrijven. Randvoorwaarden zijn dat: 

• het schrijfproces groepsgewijs plaatsvindt; 
• aan het schrijfproces een vast tijdpad is gekoppeld: binnen het seminar worden tussentijdse 

deadlines gesteld voor deelproducten, ook voor de oplevering van de eindversie geldt een 
deadline; 

• gezien de koppeling aan een tijdpad het seminar in beginsel in het tweede semester wordt 
gepland; 

3. De opleiding kan hierbij kiezen voor een van de volgende drie modellen:  

(a) thematische/verdiepende derdejaars bachelorcolleges: 

• het onderwerp van het eindwerkstuk sluit aan bij het thema van het door de student 
gekozen werkcollege (meestal dan volgens een EC-verdeling 5+10);  

• hierbij zal duidelijk gemaakt moeten worden dat het collegedeel ook aparte inzet en 
beoordeling kent; zo'n college heeft het gebruikelijke aantal bijeenkomsten over het 
gehele semester; 

• behalve de docent van het college kunnen hier overige begeleidende docenten bij 
betrokken zijn, maar dat hoeft niet.  

(b) een apart te organiseren thematisch scriptieseminar: 

• alle BA-studenten schrijven hun eindwerkstuk rond een gemeenschappelijk thema; 
• het seminar maakt deel uit van de 10 ec voor het eindwerkstuk; 
• vereist is dat er minimaal 5 bijeenkomsten zijn; 
• behalve de docent van het seminar kunnen hier overige begeleidende docenten bij 

betrokken zijn, maar dat hoeft niet.  

(c) een apart te organiseren ‘procesmatig’ scriptieseminar: 

• het seminar houdt zich alleen met vorm, opzet, uitwerking en presentatie van het 
eindwerkstuk bezig en is niet thematisch (anders dan het brede veld van de 
opleiding) beperkt; 

• het seminar maakt deel uit van de 10 ec voor het eindwerkstuk; 
• vereist is dat er minimaal 5 bijeenkomsten zijn; 
• in dit geval treden in de regel andere docenten op als inhoudelijk begeleider van de 

eindwerkstukken; 
• opleidingen kunnen deze vorm, gezien de eisen aan de groepsgrootte, zo nodig 

samen met een of twee andere opleidingen opzetten. 

4. Om onnodige studievertraging te voorkomen kunnen alle studenten zowel in het eerste als het 
tweede semester een scriptieseminar volgen. Grotere opleidingen kunnen hier desgewenst zelf zorg 
voor dragen; voor kleinere opleidingen zal voor het eerste semester een gemeenschappelijke, 
facultaire, oplossing worden gezocht volgens het derde model.  


