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Opleiding Natuurkunde 

Opleiding Wiskunde 
 
 
A.Beoordelingsformulier Bacheloronderzoek Natuurkunde/Wiskunde (24 EC) 

 Dit volledig ingevulde en ondertekende beoordelingsformulier telt als tentamenkaart en moet samen met een kopie van het voorblad 
van het verslag worden ingeleverd bij het Educatief Centrum, Gorlaeus Laboratorium B114. 

 De student levert een kopie van het beoordelingsformulier in bij de Onderwijscoordinator, Huygens Lab, kamer 202 

 De student bewaart een kopie van het beoordelingsformulier 

 De student maakt gebruik van het Leiden Scriptie Repositorium h t tps :/ / openacc es s. leidenuniv. nl om de scriptie in te voeren. De 
scriptie invoerdatum is gelijk aan de datum waarop het beoordelings-en toestemmingsformulier zijn ondertekend. 
Zie procesbeschrijving ht t p:/ / www. phys ics . leidenuniv. nl/ bac helor/ st udietrajec t > Scriptierepositorium 

 

Student: 
Titel Scriptie: 

Naam: Studentnummer: 

Adres: E-mail adres: 

Telefoonnummer: Begindatum stage: 
 

Eerste beoordeling (na 8 weken): onvoldoende voldoende goed uitstekend 
1. Onderzoekskwaliteiten     
2. Initiatief en zelfstandigheid     
3. Inzicht en begrip     
4. Communicatie en rapportage     

Eindbeoordeling: onvoldoende voldoende goed uitstekend 
1.   Onderzoekskwaliteiten     

Opmerkingen (bijvoorbeeld over experimentele en analytische vaardigheden, creativiteit, tijdsindeling, 
kritische houding): 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.   Initiatief en zelfstandigheid     

Opmerkingen: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.   Inzicht en begrip     

Opmerkingen: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.   Communicatie en rapportage     

 Opmerkingen (bijvoorbeeld  over reportage voortgang, scriptie, voordracht): 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 

5.  Plagiaatcheck   
 

Eindcijfer inclusief onderzoek (20EC), verslag 
(3EC) en voordracht (1EC): 

Datum: 

Naam begeleider onderzoek Natuurkunde Handtekening: 
 
 

Naam begeleider onderzoek Wiskunde  Handtekening: 
 
 

https://openaccess.leidenuniv.nl/
http://www.physics.leidenuniv.nl/bachelor/studietraject
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B. Toestemmingsformulier openbaarmaking Scriptie Natuurkunde/Wiskunde 

 De opleiding Natuurkunde/Wiskunde heeft ervoor gekozen alle scripties op te nemen in het scriptierepositorium en openbaar te 
maken, tenzij anders afgesproken door de student en begeleider om delen of de volledige scriptie onder embargo plaatsen. Zie 
onderaan het formulier en geef aan wat van toepassing is. 

 De student maakt gebruik van het Leiden Scriptie Repositorium ht tps :/ / openacc es s. leidenuniv. nl om de scriptie in te voeren. Log 

in met ULCN account en zie instructies voor het opladen van de scriptie http://www.physics.leidenuniv.nl/bachelor/studietraject 
> Scriptierepositorium. 

 De scriptie invoerdatum is gelijk aan de datum waarop het beoordelings-en toestemmingsformulieren zijn ondertekend. 

 De student levert een kopie van het toestemmingsformulier in bij de onderwijscoordinator, Huygens Lab, kamer 202 

 De student bewaart een kopie van het toestemmingsformulier 

 
De student ziet er op toe dat persoonsgegevens zoals adres en studentnummer niet vermeld staan in de versie 
van de scriptie die in het repositorium geüpload wordt. De student is ermee bekend en stemt er mee in dat door 
hem/ haar niet verwijderde persoonlijke gegevens openbaar worden voor het publiek als wordt gekozen voor de 

optie ‘ openbaar’.  
 

Opleiding       …………………………………………………………………………………………………………... 

 
Student nummer 

 
Titel scriptie: ............................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 
 

De betrokken partijen geven hieronder aan op welke wijze de scriptie beschikbaar mag worden gesteld via 
het Scriptierepositorium van de Universiteit Leiden. 

Student 

[naam]      ………………………………………………………………………………… 
[handtekening] 

……………………………………………………………………………….. 
 

[datum]      ……………………………………………………………………………….. 

 Openbaar 

 Volledig embargo* 

 Gedeeltelijk embargo* 

 

Begeleider 

[naam]      ………………………………………………………………………………… 
[handtekening] 

 

 

[datum] 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 Openbaar 

 Volledig embargo* 

 Gedeeltelijk embargo* 

Externe opdrachtgever (indien van toepassing) 

[naam]      ………………………………………………………………………………… 
[handtekening] 

……………………………………………………………………………….. 

[datum] ……………………………………………………………………………….. 

In geval van een embargo tevens invullen: 

 
 
 
 
 Openbaar 

 Volledig embargo* 

 Gedeeltelijk embargo* 

*Volledig embargo: eeuwigdurend tijdelijk einddatum:………………….. 

 
*Gedeeltelijk embargo, dit betreft de volgende onderdelen: 

Hoofdstuk ……. Pagina …..  t/m …… eeuwigdurend tijdelijk einddatum:………………….. 
 

Hoofdstuk ……. Pagina ….. t/m …… 

Hoofdstuk ……. Pagina ….. t/m …… 

Hoofdstuk ……. Pagina ….. t/m ……  

 eeuwigdurend tijdelijk einddatum:………………….. 
 

 eeuwigdurend tijdelijk einddatum:………………….. 
 

 eeuwigdurend tijdelijk einddatum:………………….. 

http://www.physics.leidenuniv.nl/bachelor/studietraject


 
 


