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Procesbeschrijving beoordeling  Bachelorscriptie  
door docentbegeleider/eerste lezer en tweede lezer  

 
Cursus Bachelorproject 
 
Vooraf: 
De toetsing bij het Bachelorproject bestaat uit: 

1. Scriptie, 70% 
2. Presentatie bevindingen, 10% 
3. Opzet scriptie, 10% 
4. Peer review door student van andere studenten in de werkgroep, 10% 

De scriptie kan herkanst worden. Bij een cijfer lager dan een 5,5 en hoger dan een 3 kan een 
herkansing volgen. Lager dan een 3 betekent dat de student niet geslaagd is en aan een volgend 
Bachelor Project moet deelnemen. De scriptie dient een voldoende te zijn om de cursus met een 
voldoende af te sluiten.  
 
Betrokkenen bij beoordeling 
De eerste lezer is docent van de werkgroep/het thema waarvoor de student heeft gekozen en 
waarbinnen de student haar/zijn scriptieonderzoek doet. Naast werkgroepdocent is deze docent ook 
scriptiebegeleider, dat wil zeggen begeleider tijdens het hele proces. Hij/zij is bevoegd om: 
- het onderwerp bij te sturen/aan te passen, met name bij presentaties door de student van 
verschillende versies van de scriptie 
- de eindversie te beoordelen en in overleg met de tweede lezer het eindcijfer vast te stellen. 
 
De tweede lezer is eveneens docent en aangewezen door de Bachelorproject-coördinator als tweede 
lezer. Hij/zij is onafhankelijk tijdens het proces van het Bachelorproject en neemt de eindversie van 
de scriptie tegelijkertijd door als de eerste lezer. Ook de tweede lezer  beoordeelt het eindproduct.  
 
De eerste en tweede lezer stellen onafhankelijk van elkaar vast of de scriptie een voldoende of 
onvoldoende is en stellen het cijfer vast. Vervolgens treden de eerste en tweede lezer in overleg 
om gezamenlijk tot een cijfer te komen voor de scriptie.  
 
Proces  

1. Student levert eindversie scriptie in bij eerste lezer, digitaal via turnitin op blackboard.  
 

2. Eerste lezer controleert op plagiaat vóór de beoordeling plaatsvindt 
 indien nee, stap 3 

 
3. Eerste lezer stuurt de scriptie direct door naar de tweede lezer. Eerste lezer beoordeelt 

scriptie op basis van vastgestelde criteria, zoals vermeld in het Beoordelingsformulier 
Bachelorproject eerste lezer, en geeft liefst binnen een week maar uiterlijk binnen twee 
weken een voorlopig, onderbouwd cijfer op het formulier.  
 

4. Tweede lezer beoordeelt de scriptie onafhankelijk van de eerste lezer, weer op basis van 
vastgestelde criteria in het Beoordelingsformulier Bachelorproject tweede lezer, en geeft 
liefst binnen een week maar uiterlijk binnen twee weken een voorlopig, onderbouwd cijfer 
op het formulier voor de tweede lezer.  
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5. Eerste en tweede lezer overleggen over het eindcijfer. Als beide voorlopige cijfers: 
(minder dan) één punt van elkaar verschillen, proberen eerste en tweede lezer tot een 
gezamenlijk eindcijfer te komen; 
meer dan één punt van elkaar verschillen, wordt een derde beoordelaar ïngeschakeld 
gewoonlijk de Bachelorproject-coördinator, tenzij deze zelf eerste of tweede lezer is of al op 
de hoogte van de cijfers. In dat geval wordt een andere docent gevraagd. De derde lezer 
beoordeelt de scriptie onafhankelijk en overlegd met de eerste lezer over het eindcijfer. Het 
eindcijfer na inschakeling van een derde lezer is het gemiddelde van de cijfers van de derde 
lezer en het cijfer van de lezer die daar een punt of minder van af zit. 

 
6. Eerste lezer mailt het eindcijfer met motivatie naar student. In deze mail verwerkt de eerste 

lezer ook het commentaar van de tweede lezer. Desgewenst heeft de student de 
mogelijkheid de beoordeling van de scriptie met docentbegeleider/eerste lezer te bespreken 
en inzicht te krijgen in de beoordelingsformulieren. 
 

7. In het geval van een voldoende eindcijfer: 
Binnen een week na beoordeling levert de eerste lezer bij de Bachelorproject-coördinator in: 
1. Volledig ingevuld en ondertekend Beoordelingsformulier eerste lezer 
2. Volledig ingevuld en ondertekend Beoordelingsformulier tweede lezer 
De Bachelorproject-coördinator zorgt ervoor dat bovengenoemde documenten tijdig bij het 
Onderwijs Service Centrum Bestuurskunde komen. 
 

8. Is het eindcijfer onvoldoende, dan heeft de student twee weken tijd om te herkansen 
(proces vanaf stap 3). 

 
 
Het Onderwijs Service Centrum Bestuurskunde  

a. beheert de bovengenoemde documenten/formulieren, die ook te vinden zijn op J:(nader te 
bepalen). 

b. archiveert de scriptie in het Leiden Universiteit Scriptie Repositorium. 
 
 


