
Beoordeling eindversie scriptie door tweede lezer 

• Na inlevering van de eindversie wordt iedere scriptie beoordeeld door de eerste lezer (= 

de werkgroep docent) en indien de scriptie door de eerste lezer als voldoende wordt 

beschouwd door een tweede lezer. Eerste en tweede lezer stellen ieder onafhankelijk van 

elkaar een cijfer vast en vullen een formulier in dat ook gearchiveerd wordt. De 

formulieren zijn beschikbaar op BS in de docentenomgeving en alle tweede lezers 

ontvangen ook een mail via de coördinator met meer informatie over de procedure, 

deadlines en het beoordelingsformulier. 

• In het geval dat de scriptie door eerste en/of tweede lezer als onvoldoende wordt 

beoordeeld, dient de scriptie verbeterd te worden en opnieuw ingeleverd tijdens de 

herkansing. 

• De herkanste versie van de scriptie wordt eveneens beoordeeld door twee lezers; de 

tweede lezer is dezelfde als bij de eerste kans. Alle herkanste scripties worden 

doorgestuurd naar de tweede lezer, ook als de eerste lezer deze onvoldoende vindt. Alle 

studenten hebben namelijk recht op twee beoordelingen.  

• De indeling van de tweede lezers gebeurt door de vakcoördinator. Zodra de haalbaarheids- 

en voortgangsadviezen bekend zijn (stuur deze dus gelijk door naar de coördinator!), 

wordt de indeling gemaakt. Indien je een aangewezen tweede lezer wil koppelen aan een 

andere scriptie binnen jouw werkgroep, dan is dat uiteraard geen probleem. Maar tussen 

werkgroepen kan niet worden gewisseld. Geef bij het verwisselen van tweede lezers 

binnen jouw groep duidelijk op de cijferlijst aan hoe de nieuwe indeling is. Ook dit met het 

oog op de archivering. 

• Voor het vaststellen van het cijfer geldt het volgende:  

1. Beide lezers stellen onafhankelijk een cijfer vast (op een schaal van 1-10; zie de richtlijn 

voor het bepalen van een cijfer op het beoordelingsformulier). 

2. Verschilt het cijfer dat eerste en tweede lezer hebben gegeven 1 punt? Meestal stel je 

dan in overleg het gemiddelde vast als eindcijfer. 

3. Is het verschil minder dan 1 punt? Overleg dan over of je het cijfer naar boven of 

beneden afrondt (bijvoorbeeld eerste lezer een 6,5 en tweede lezer een 6,0; eindcijfer 

is dan een 6,0 of 6,5 na overleg). Bij deze afronding kan je rekening houden met het 

verloop van het scriptieproces en de zelfstandige werkhouding van de student. 

Vermeld dit in je motivatie van het cijfer op het beoordelingsformulier. 

4. Is het verschil 1 tot 1,5 punt? Probeer er samen uit te komen. Lukt dat niet? Dan vraag 

je de vakcoördinator zo snel mogelijk om een derde lezer aan te wijzen. 

5. Is het verschil meer dan 1,5 punt? Of oordeelt de ene lezer dat de scriptie voldoende 

is, maar de ander dat het een onvoldoende is? Dan dient standaard om een derde lezer 

gevraagd te worden. 

6. Cijfers worden afgerond op ,5. Dat betekent dat we dus geen cijfers toekennen als een 

7- of een 8,25. 

Aanleveren van cijfers bij coördinator en communicatie over cijfers naar studenten 

• Alle werkgroep docenten zijn zelf verantwoordelijk voor de communicatie van cijfers naar 

studenten. 

• Omdat het BA-project een belangrijk vak is voor veel studenten en dit vaak ook letterlijk de 

afronding is van de Bachelor opleiding als geheel, is het aan te bevelen om het cijfer van de 

eindversie niet enkel per mail te communiceren maar op een meer persoonlijke manier. 

Bijvoorbeeld door iedereen op een vastgestelde tijd kort te bellen via Teams of Kaltura. De 



ervaring uit de eerdere semesters waarin het onderwijs online werd aangeboden, leert dat 

de studenten dit erg waarderen. Zeker in deze tijden van online/hybride onderwijs. 

• De cijfers van de eindversie (en herkansing) worden zo snel mogelijk na het vaststellen 

gecommuniceerd naar de studenten. Hierbij geldt dat je niet hoeft te wachten totdat alle 

studenten in je werkgroep hun cijfer hebben. 

1. Om echter te voorkomen dat een deel van de studenten meer tijd beschikbaar heeft voor de 

herkansing ten opzichte van andere studenten, is het verzoek wel om met de communicatie 

te wachten tot na de deadline die staat voor de tweede lezer. Na die datum verwachten we 

immers dat spoedig alle cijfers beschikbaar komen. Het duurt dan nog ongeveer een week 

totdat alle cijfers aan de studenten bekend moeten zijn. Die week verschil is niet erg, maar 

het kan niet zo zijn dat sommige studenten opeens anderhalve of twee weken langer hebben 

voor een herkansing. 

2. Uitzondering hierop vormen de scripties die de eerste lezer al als onvoldoende bestempeld 

en die dus niet worden doorgestuurd naar een tweede lezer. Bij deze scripties zijn immers 

grotere aanpassingen nodig en het zou zonde zijn om die feedback nog enkele weken ‘achter 

te houden’. Voor scripties die je dus niet naar de tweede lezer doorstuurt en die jij gelijk als 

onvoldoende beoordeeld kan je dus gelijk het cijfer communiceren. 

3. Met andere woorden: de cijfers van de eindversie van de scriptie worden in twee ‘golven’ 

bekend gemaakt: de scripties die niet naar de tweede lezer gaan spoedig na de inleverdatum 

en de overige scripties na de deadline die staat voor de tweede lezers om hun oordeel aan te 

leveren bij de eerste lezer. 

 

• Voor de peer review, presentatie van bevindingen (indien een video-pitch en/of poster) en 

het haalbaarheids- en voortgangsadvies geldt dat deze in principe zijn nagekeken in BS. De 

feedback wordt dan in 1 keer voor de hele groep bekend gemaakt. Dat gebeurt dus in 

overleg met de coördinator, afhankelijk van wanneer een ieder klaar is met nakijken. 

• De coördinator kan het verzoek doen om cijfers op tussenopdrachten (inclusief het 

haalbaarheidsen voortgangsadvies) pas te communiceren naar studenten nadat een 

tussentijds overleg heeft plaatsgevonden tussen de werkgroep docenten. Bijvoorbeeld 

wanneer het nodig lijkt om nog eens naar de beoordelingscriteria te kijken. Dit wordt 

tussentijds besproken. 

• Alle werkgroep docenten krijgen een cijferlijst aangeleverd vanuit de vakcoördinator (in 

Excel) en zij houden hierin zelf de cijfers bij. Zo snel mogelijk nadat het haalbaarheids- en 

voortgangsadvies en de cijfers van de eindversie en de herkansing bekend zijn, stuurt de 

werkgroep docent de cijferlijst naar de coördinator. Deze levert de cijfers vervolgens gezamenlijk 

in bij het OSC. 

• Ook de beoordelingsformulieren van eerste en tweede lezer dienen ingeleverd te worden bij de 

vakcoördinator. Let erop dat de formulieren volledig zijn ingevuld en ondertekend. 


