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Beoordelingscriteria van papers en scripties 
 

1. Bachelorscriptie 
 

De bachelorscriptie is het schriftelijke verslag van een onderzoek dat een student onder  

begeleiding van een docent, maar in een grote mate van zelfstandigheid heeft verricht.  

 

Beoordelingscriteria:  

 

a. Kennis en inzicht  

 

De onderzoeksvraag is gebaseerd op een probleemstelling  

- die getuigt van inzicht de centrale vragen en de stand van de kennis op het brede vakgebied van de 

literatuurwetenschap; waarbij de literatuurwetenschap wordt opgevat als een breed, interdisciplinair, 

intermediaal en intercultureel veld van onderzoek naar culturele en artistieke praktijken; 

- die getuigt van inzicht in de methodologische uitgangspunten van het vakgebied. 

 

De scriptie  

- bevat een analytisch verslag van bestaande wetenschappelijke debatten, dat is gebaseerd op representatieve 

secundaire wetenschappelijke literatuur; 

- deze literatuur omvat gespecialiseerde handboeken, en daarnaast een enkele (recente) academische tekst die 

bedoeld is een academisch publiek. 

 

b. Toepassen kennis en inzicht  

 

- Enkele begrippen/methoden van het vak zijn op inzichtelijke wijze toegepast op een corpus van – al dan niet 

tijdens veldonderzoek vergaard – primair bronnenmateriaal;  

- De scriptie getuigt van inzicht in de maatschappelijke dimensie van zowel onderzochte (kunst)praktijk als de 

eigen onderzoeksbenadering; 

- Er is een kritische interactie bewerkstelligd tussen analyse en theorie, dat wil zeggen dat het 

onderzoeksobject wordt verhelderd door de gebruikte begrippen of methoden, en andersom. 

 

c. Oordeelsvorming 

 

- Het oordeel is op transparante, navolgbare wijze tot stand gekomen; 

- Bij het oordeel (het beantwoorden van de onderzoeksvraag) worden naast wetenschappelijke, ook sociaal-

maatschappelijke en ethische aspecten meegewogen; dat wil ook zeggen dat de scriptie aandacht besteedt 

aan de maatschappelijke en ethische relevantie van het onderzoek. 

  

d. Communicatie 

 

- de scriptie draagt kennis duidelijk en ondubbelzinnig over (over de stand van zaken van het vakgebied, over 

het onderzoeksobject en de gebruikte theorieën), op zo’n manier dat een publiek van specialisten en niet-

specialisten (van het niveau van medestudenten) de redenering begrijpt; zowel helder taalgebruik als de 

systematische structuur van de redenering zijn van belang; 

- de scriptie is vrij van spelfouten en grammaticale fouten; 

- de scriptie volgt de richtlijnen van de MLA-stijl nauwgezet. 

 

e. Leervaardigheden (proces) 

  

De scriptie toont aan dat de student in staat is een vervolgstudie aan te gaan waarbij een hoge mate van 

autonomie vereist wordt. Dat blijkt uit het feit dat de student  

- met enige begeleiding maar redelijk zelfstandig een onderzoeksvraag en probleemstelling heeft 

geformuleerd; 

- een adequaat onderzoeksobject heeft gekozen en/of geconstrueerd; 



- goed bibliografisch onderzoek heeft verricht; 

- een realistische onderzoeksopzet en –planning heeft opgezet. 

 

Formele eisen  

 

Een scriptie voor een bacheloropleiding heeft een studielast van minimaal 10  

ECTS en heeft in de regel een omvang van maximaal 10.000 woorden inclusief noten,  

bibliografie en bijlagen.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Masterscriptie/Resma-scriptie 
Noot: De hogere eisen die aan de ResMa-scriptie worden gesteld zijn vet aangegeven.  

 

De masterscriptie is het schriftelijke verslag van een onderzoek dat een student onder  

begeleiding van een docent, maar in een grote mate van zelfstandigheid heeft verricht.  

 

Beoordelingscriteria:  

 

a. Kennis en inzicht  

 

De onderzoeksvraag is gebaseerd op een probleemstelling  

- die getuigt van inzicht de centrale vragen en de stand van de kennis op het brede vakgebied van de 

literatuurwetenschap; waarbij de literatuurwetenschap wordt opgevat als een breed, interdisciplinair, 

intermediaal en intercultureel veld van onderzoek naar culturele en artistieke praktijken; 

- die getuigt van inzicht in de methodologische uitgangspunten van het vakgebied; 

- de onderzoeksvraag is geformuleerd met het doel een originele bijdrage te leveren aan het vakgebied, en die 

daarom getuigt van oorspronkelijkheid. 

 

De scriptie  

- bevat een kritisch en analytisch verslag van bestaande wetenschappelijke debatten, dat is gebaseerd op 

representatieve secundaire wetenschappelijke literatuur; 

- deze literatuur omvat eventueel gespecialiseerde handboeken, maar ook (recente) academische teksten die 

zijn bedoeld voor een gevorderd academisch publiek; 

- ResMa: - draagt creatieve oplossingen aan voor bestaande wetenschappelijke debatten op basis van 

secundaire wetenschappelijke literatuur.   

 

b. Toepassen kennis en inzicht 

 

- Enkele meer complexe begrippen/methoden van het vak zijn op inzichtelijke wijze toegepast op een corpus 

van – al dan niet tijdens veldonderzoek vergaard – primair bronnenmateriaal;  

- De scriptie getuigt van inzicht in de maatschappelijke dimensie van zowel onderzochte (kunst)praktijk als de 

eigen onderzoeksbenadering; 

- Er is een kritische interactie bewerkstelligd tussen analyse en theorie, dat wil zeggen dat het 

onderzoeksobject niet alleen wordt verhelderd door de gebruikte begrippen of methoden en andersom, maar 

dat ook de analyse van het onderzoeksobject de gehanteerde begrippen of methoden problematiseert.  

- ResMa: het problematiseren van bestaande theorieën en methoden neemt een belangrijke plaats in, 

waardoor zicht wordt verkregen op het verleggen van de grenzen van de kennis binnen het vakgebied. 

 

c. Oordeelsvorming 

 

- Het oordeel is op transparante, navolgbare wijze tot stand gekomen, waarbij de eigen creatieve sprongen (het 

vormen van een oordeel op basis van onvolledige informatie) zijn toegelicht; 

- Er vindt kritische zelfreflectie plaats over de eigen rol in het onderzoek, dat wil zeggen, over de rol van de 

eigen wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke overtuigingen en belangen;  



- Bij het oordeel (het beantwoorden van de onderzoeksvraag) worden naast wetenschappelijke, ook sociaal-

maatschappelijke en ethische aspecten meegewogen; dat wil ook zeggen dat de scriptie aandacht besteedt 

aan de maatschappelijke en ethische relevantie van het onderzoek. 

  

d. Communicatie 

 

- de scriptie draagt kennis duidelijk en ondubbelzinnig over (over de stand van zaken van het vakgebied, over 

het onderzoeksobject en de gebruikte theorieën), op zo’n manier dat een publiek van specialisten en niet-

specialisten (van het niveau van medestudenten) de redenering begrijpt; zowel helder taalgebruik als de 

systematische structuur van de redenering zijn van belang; 

- de scriptie draagt niet alleen deze kennis over, maar geeft ook inzicht in de kennis, motieven en overwegingen 

die ten grondslag liggen aan onderzoek en conclusies; 

- de scriptie is vrij van spelfouten en grammaticale fouten; 

- de scriptie volgt de richtlijnen van de MLA-stijl nauwgezet. 

 

e. Leervaardigheden (proces) 

  

De scriptie toont aan dat de student in staat is een vervolgstudie aan te gaan met een grotendeels zelfgestuurd 

of autonoom karakter. Dat blijkt uit het feit dat de student  

- onderzoeksvraag en probleemstelling zelfstandig heeft geformuleerd; 

- een adequaat onderzoeksobject heeft gekozen en/of geconstrueerd; 

- goed bibliografisch onderzoek heeft verricht; 

- een realistische onderzoeksopzet en –planning heeft opgezet. 

 

Formele eisen  

 

Een scriptie voor een eenjarige masteropleiding heeft een studielast van minimaal 20  

ECTS en heeft in de regel een omvang van maximaal 17.000 woorden inclusief noten,  

bibliografie en bijlagen.  

Een scriptie voor een tweejarige ResMa-opleiding heeft een studielast van minimaal 30 ECTS en heeft in de 

regel een omvang van maximaal 30.000 woorden inclusief noten, bibliografie en bijlagen.  

 


