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Studentnummer  Naam student  
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ECTS  

Scriptietitel  
 
 

 
De afstudeercommissie stelt de Examencommissie schriftelijk op de hoogte van de motivering van het judicium aan 
de hand van de onderstaande beoordelingscriteria. De score per criterium wordt uitgedrukt met een cijfer op een 
schaal van 1 tot 10. Het judicium van het afstudeerwerkstuk hoeft niet noodzakelijk het gemiddelde te zijn van de 
deelscores per beoordelingscriterium.  
 
Beoordelingscriteria  Score 
1. Vraagstelling Heeft de student er blijk van gegeven in staat te zijn een adequate 

vraagstelling ten behoeve van het afstudeerwerkstuk te formuleren? Is 
de student in staat de vraagstelling uit te werken in deelvragen?  

 

2. Opzet en indeling Is het werkstuk logisch opgezet en bevat het de nodige 
standaardonderdelen zoals inleiding en probleemstelling, 
hoofdstukindeling en conclusie? 

 

3. Inbedding Blijkt uit het werkstuk dat het uitgevoerde onderzoek op adequate wijze 
aansluit bij de actuele stand van zaken in het betreffende 
onderzoeksgebied?  

 

4. Representatie Worden de opvattingen en standpunten van derden adequaat 
weergegeven? 

 

5. Argumentatie Maakt het werkstuk in voldoende mate gebruik van expliciete 
argumentaties voor de daarin ingenomen standpunten? Zitten de 
deelargumentaties goed in elkaar, vertonen zij voldoende onderlinge 
samenhang, zijn zij relevant voor de probleem- of doelstellingen en 
leveren zij voldoende steun aan de conclusie? 

 

6. Substantie Heeft de student aantoonbaar gebruik gemaakt van minimaal 50 
pagina’s tekst in de brontaal (Arabisch, Perzisch, Turks)?  

 

7. Creativiteit Blijkt uit het werkstuk de potentie om een oorspronkelijke bijdrage aan 
het onderwerp te leveren qua probleemstelling, presentatie, 
benaderingswijze en/of behandeling van het onderwerp? 

 

8. Verzorging Maakt het werkstuk een verzorgde indruk?  
9. Taalgebruik Is het taalgebruik voldoende helder, verzorgd en begrijpelijk? Is het 

taalgebruik adequaat met betrekking tot het onderwerp? Wordt 
technische terminologie voldoende duidelijk uitgelegd? 

 

10. 
Instrumentgebruik 

Maakt het werkstuk voldoende effectief gebruik van citaten, 
diagrammen, illustraties, noten, bibliografie e.d.? 
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