Richtlijnen en Reglement Bachelorscripties
Algemeen
De bachelorscriptie is de afronding van de driejarige bacheloropleiding. Met een succesvol
afgeronde bachelorscriptie laat de student zien met recht aanspraak te kunnen maken op de titel
‘Bachelor politicologie’.
In de regel wordt een bachelorscriptie geschreven in het kader van een van de gezamenlijke
bachelorprojecten (zie hieronder voor de mogelijkheden van een individuele bachelorscriptie). De
bachelorprojecten hebben een nadrukkelijke onderzoekscomponent, waarbij empirisch of
theoretisch materiaal zelfstandig wordt geanalyseerd volgens een omschreven methodologie.
Het expliciete leerdoel is dat de student de gehele onderzoekscyclus doorloopt, zij het dat het
zelfstandig verzamelen van empirisch materiaal niet verplicht is.
Zoals gesteld hóeft binnen de projecten geen eigen empirisch materiaal worden verzameld. Het is
mogelijk – en in veel gevallen wenselijk – dat wordt gewerkt met bestaand empirisch materiaal,
dat door de docenten in ruwe vorm wordt aangeboden. Dit kan bestaan uit surveydata (zoals het
Nationaal Kiezersonderzoek, de Amsterdamse Burgermonitor of de World Values Survey), maar
ook uit andere soorten data zoals interviewdata, tekst of gesproken woord, netwerkdata of
geaggregeerde data (kenmerken van landen, steden of groepen). Dit betekent dat zowel
kwantitatief als kwalitatief onderzoek mogelijk is. Daarbij is in het geval van geaggregeerde data
goed denkbaar dat studenten bestaande data zelf aanvullen, of verschillend materiaal combineren.
De mogelijkheden van deze eventuele (beperkte) vorm van zelfstandige dataverzameling zijn ter
beoordeling van de begeleidend docent. Maar het moge duidelijk zijn dat bijvoorbeeld het
uitzetten van een eigen enquête die echt aan eisen van wetenschappelijkheid voldoet niet tot de
mogelijkheden behoort, gezien de tijd en het aantal studiepunten (12 EC) die voor een
bachelorscriptie staan.

Omvang en vorm
Voor de bachelorscriptie geldt een richtlijn van 8.000 woorden (dat is omstreeks twintig
bladzijden), met een marge van 20%. Dit is exclusief voetnoten, literatuurlijst en eventuele
bijlagen.
De scriptie dient gezien het voorafgaande het karakter te hebben van een onderzoeksverslag, al
dan niet in de vorm van een wetenschappelijk artikel. Indien de scriptie de vorm heeft van een
wetenschappelijk artikel impliceert dit een indeling in paragrafen (en niet: hoofdstukken) en de
volgorde die daarbij gebruikelijk is.* Een voorblad (met auteursgegevens, datum, plaats, titel van
het bachelorproject en dergelijke) wordt wel aangeraden.

Beoordelingscriteria en eindtermen
Een bachelorscriptie dient individueel en zelfstandig gemaakt te zijn.
Voor de beoordelingscriteria van de bachelorscriptie wordt verwezen naar de appendix bij deze
richtlijnen, het beoordelingsformulier. Daarin worden drie aspecten onderscheiden: inhoud, vorm
en proces. Inhoud weegt daarvan het zwaarst, en heeft betrekking op de kwaliteit van het
onderzoek.
*
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Daarbij zijn met name de volgende eindtermen van de bacheloropleiding politicologie van belang:
I. [Bij voltooiing van de studie dient de student het] vermogen te hebben tot het vergaren van
informatie over politieke verschijnselen, het kritisch belichten van die verschijnselen aan
de hand van concepten uit voornoemde kennisvoorraden en het met behulp daarvan
handelingsgericht kunnen bewerken van zulke verschijnselen in teamverband.
II. Waarbij de student op het gebied van kennis en vaardigheden toont
a. Een empirische en theoretische kennis [te] hebben van een van de deelgebieden van de
politicologie.
b. Een breed overzicht [te] hebben van methoden van empirisch politicologisch onderzoek
en van hun mogelijkheden en grenzen.
c. In staat [te] zijn om, aan de hand van theoretische kennis, actuele maatschappelijke en
politieke verschijnselen te analyseren en te interpreteren;
III. En waarbij blijk wordt gegeven van de volgende praktische vaardigheden:
a. Het kunnen lezen en mondeling en schriftelijk samenvatten van theoretische en
empirische wetenschappelijke teksten,
b. Het kunnen formuleren van een probleemstelling c.q. onderzoeksvraag,
c. In staat zijn om de bestanden te gebruiken van de voor de studie relevante bibliotheken en
andere relevante informatiebronnen,
d. In staat zijn om schriftelijk kennis over te dragen, met name via het opstellen van goed
leesbare rapporten,
e. In staat zijn om actief en met goede argumenten, zowel mondeling als schriftelijk, te
participeren in wetenschappelijke en politiek/maatschappelijke discussies,
f. In staat zijn te formuleren en te verantwoorden, in hoeverre en waarom de in een onderzoek gevonden data een antwoord leveren op de onderzoeksvraag,
g. In staat zijn de gevonden data te verwerken in een heldere en goed leesbare rapportage.

Deadlines, terugkoppeling en herkansing
De bachelorprojecten worden aangeboden voor de twee laatste blokken van elk semester, dus voor
de blokken 2 en 3 in het eerste semester en voor de blokken 5 en 6 in het tweede semester.* De
verdeling van de opeenvolgende deadlines (D in het schema hieronder) is daarbij ruwweg als
volgt. In het begin van week 3 van blok 2 resp. blok 5 dient een eerste opzet te worden ingeleverd,
in het begin van week 7 van blok 2 resp. blok 5 een volledig uitgewerkte opzet. Terugkoppeling
op de ingeleverde opzetten is uiteraard standaard, zoals geldt voor al het schriftelijk werk in
de opleiding.
In de laatste week van blok 3 resp. 6 dient een volledige en te beoordelen versie te zijn ingeleverd.
Blok 2 of blok 5
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blok 3 of blok 6
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Week 7
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D
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Week 1

Week 2
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Week 4

D

Herkansing is alleen mogelijk voor wie aan het eind van blok 3 (respectievelijk 6) een volledige en te
beoordelen scriptie heeft ingeleverd.
Indien de bachelorscriptie die aan het eind van blok 3 (respectievelijk 6) is ingeleverd nog niet als
voldoende wordt beoordeeld, wordt een tentamenbriefje met de beoordeling ‘n.a.v.’ ingeleverd.
Indien de scriptie als onvoldoende wordt beoordeeld, mag de student vier weken na bekendmaking van
het cijfer alsnog een verbeterde versie inleveren. De student kan gedurende deze periode echter geen
aanspraak meer maken op begeleiding en er zijn consequenties voor het cijfer.
Indien de scriptie na de herkansing wederom als onvoldoende wordt beoordeeld dient men een nieuw
bachelorproject te volgen.
*

Tijdens de acht weken van blok 2 (resp. 5) wordt naast het bachelorproject nog een tweede vak gevolgd; blok 3 (resp. 6) is volledig
beschikbaar voor de scriptie.
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Beoordeling en afronding
De bachelorscriptie wordt ingeleverd in geprinte en in digitale vorm. Voordat de scriptie wordt
beoordeeld, draagt de begeleider er zorg voor dat er een controle plaatsvindt op fraude en plagiaat
(in elk geval met behulp van het Ephorusprogramma).
Indien deze controle geen ongerechtigheden laat zien, wordt de scriptie vervolgens beoordeeld
door de begeleider van het bachelorproject en daarnaast een tweede beoordelaar. De precieze
bijdrage aan het eindcijfer van inhoud, vorm en proces wordt overgelaten aan begeleider en
tweede beoordelaar; daarbij staat inhoud voorop.
Nadat de begeleider en de tweede beoordelaar de scriptie hebben goedgekeurd, wordt het resultaat
met de student besproken. Dit gebeurt aan de hand van het beoordelingsformulier, met daarop het
eindcijfer. De bespreking met de student geldt als datum voor de uitslag. Mocht de student geen
prijs stellen op een gesprek of daar geen gelegenheid toe zien, dan geldt de dag waarop het
beoordelingsformulier is ingevuld als datum van de uitslag.
ECTS-indicatie
De bachelorprojecten gelden voor 12 EC, oftewel 336 uur. Van studenten wordt verwacht dat zij
(tenminste) deze 336 uur ook daadwerkelijk in het bachelorproject kunnen investeren. In de
modulehandleiding dient een indicatieve berekening van de verdeling van deze studie-uren te zijn
opgenomen. Omdat de opzet en inhoud van de projecten verschillen is geen algemene verdeling te
geven. Het onderstaande is daarom slechts een voorbeeld.









Contacturen 12 x 3
Bestudering literatuur
Opdrachten/presentaties
Schrijven onderzoeksopzet
Analyse
Rapportage (scriptie)
Individuele besprekingen
Eindpresentatie
Totaal

36
60
10
80
50
90
6
4
336

De individuele bachelorscriptie
Onder bepaalde omstandigheden kan een student toestemming vragen aan de examencommissie om in
plaats van het bachelor-project een individuele scriptie te schrijven. Let op: dit betreft een
uitzondering op het reguliere programma en behoeft daarom een goede inhoudelijke motivatie
en de goedkeuring van de examencommissie. Ook in het geval van een individuele scriptie gelden
de regels en voorwaarden uit deze scriptiehandleiding, aangevuld door onderstaande procedure.
Studenten die overwegen een individuele scriptie te schrijven dienen zich uiterlijk 1 september (voor
scripties in blok 2/3) of 1 februari (voor scripties in blok 5/6) te melden bij de scriptie coördinator.
De scriptiecoördinator voor alle afstudeerrichtingen is dhr. dr. D.J. (Joost) Berkhout. Zie voor
contactgegevens:
http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/medewerkers/content/b/e/d.j.berkhout/d.j.berkhout.html
Alleen met goedkeuren van de examencommissie kan de administratie na afronding van de scriptie
het cijfer inboeken.
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Appendix.

Beoordelingsformulier bachelorscripties politicologie

Studentnaam:

Studentnummer:

Titel:
Datum:
Maakte deel uit van bachelorproject: ja/nee
Zo ja, naam bachelorproject:
Begeleider:

Handtekening:

Tweede beoordelaar:

Handtekening

Datum (Ephorus) controle op fraude en plagiaat:
Beoordelingscriteria
1. Inhoud*
a) Opzet onderzoek:
 helderheid en relevantie vraagstelling,
 theorie, conceptualisering,
 methodologische keuzen en
verantwoording
b) Uitvoering onderzoek
 indien zelf data zijn verzameld: de
kwaliteit van de dataverzameling
 kwaliteit van de data-analyse
 conclusies en aanbevelingen
c) Algemene punten:
 kennis van wetenschappelijke en
maatschappelijke debat
 mate van reflectie, relatie tussen theorie,
methoden en empirie.
 structuur en samenhang
 argumentatie
 grondigheid
2. Vorm
a) bron en literatuurvermelding
b) taalgebruik
c) opmaak en vormgeving
3. Proces 
a) zelfstandigheid en creativiteit
b) tempo
c) deadlines

Beoordeling en toelichting

Eindcijfer

*



De precieze bijdrage aan het cijfer van respectievelijk inhoud, vorm en proces wordt overgelaten aan begeleider
en tweede beoordelaar; daarbij staat inhoud voorop.
Hierbij hoort aangegeven te worden of sprake is van overschrijding van de deadline en hoe dat meegewogen is
in de beoordeling.
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