
 

 
Afspraken BA-eindwerkstuk Wijsbegeerte 
 
Onderstaande afspraken betreffen de afstudeerfase van 
………………………………………………………………………………………………...      (naam student) 
die binnen de specialisatie   ………………………………………………………………   een eindwerkstuk 
wenst te maken onder begeleiding van …………………………………………….        (naam begeleider). 
 

 
 
 
1. Onderwerp 
Het onderwerp van het werkstuk betreft ……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Periode 
Het eindwerkstuk wordt voorbereid en geschreven in de periode ………….tot……………………… 
 
Toelichting: Voor het eindwerkstuk zijn 10 ec, dwz. 7 weken van 40 uur elk, gereserveerd. Het 
gekozen tijdpad dient realistisch te zijn gegeven de tijd die voor het schrijven van het werkstuk 
beschikbaar is en de nog resterende onderwijsverplichtingen van de student. 
 
3. Fasering 
Met betrekking tot het eindwerkstuk rapporteert de student over 
a. de probleemstelling en voorlopige literatuurselectie uiterlijk op…………………………………............. 
b. de opzet van het onderzoek uiterlijk op……………………………………………………………………… 
De student levert de eerste volledige versie van het eindwerkstuk in uiterlijk op: 
………………………………….  
 
(indien nodig geacht: 
Daarnaast rapporteert de student op …………..over…………………………………………………………. 
                        
en op ………………………………over…………………………………………………….............................) 
 
Toelichting: De begeleider ziet er op toe dat de afgesproken termijnen waarbinnen de student dient te 
rapporteren, in acht worden genomen. Bij een overschrijding van een termijn die naar verwachting zal 
resulteren in  een substantiële vertraging, wordt het tijdpad aangepast en wordt de studieadviseur 
door de student van deze aanpassing op de hoogte gesteld. 
 
4. Omvang werkstuk 
Het eindwerkstuk heeft een omvang van maximaal 8.500 woorden inclusief noten, bibliografie en 
bijlagen. Een werkstuk met een grotere omvang wordt niet beoordeeld. Alleen in bijzondere gevallen 
kan – in overleg met de begeleider – van de vastgestelde omvang worden afgeweken.  
 
5. Feedback begeleider 
De begeleider reageert zo spoedig mogelijk op de rapportages van de student, maar in elk geval bij 
rapportages a en b binnen 5 werkdagen. Op de eerste volledige versie wordt binnen 10 werkdagen 
gereageerd. Behoudens gevallen waarin in nieuwe versies van het werkstuk ingrijpende wijzigingen 
zijn aangebracht, reageert de begeleider op nieuwe versies van het werkstuk binnen 5 werkdagen. In 
geval van ingrijpende wijzigingen wordt binnen 10 werkdagen gereageerd.  
 
 
Datum………………………..; de student…………………………..; de begeleider……………………….. 
 
 
 
De student verschaft een kopie van het formulier aan de studieadviseur. 


