CRITERIA BEOORDELING BA-SCRIPTIES
10 ects: c. 10000 - 20000 woorden inclusief afbeeldingen, exclusief bijlagen
Doelstelling: onder begeleiding opzetten en uitvoeren van archeologisch onderzoek en hierover
schriftelijk rapporteren conform wetenschappelijke normen. De student moet er blijk van geven
onderzoekgegevens (uit een opgraving, laboratorium of literatuur) te kunnen verzamelen en te
interpreteren, daarbij gebruik makend van vakliteratuur en van theoretische en/of methodische
perspectieven die in het vakgebied met betrekking tot het specifieke onderzoek actueel zijn.

Beoordeling:
- vorm en kwaliteit van de documentatie, presentatie en formulering.
- consequente weergave van probleemstelling, vraagstelling en operationalisering;
- behandeling van de gegevens;
- analyse en conclusies
1. Vorm van de scriptie:
De scriptie moet voldoen aan de facultaire standaard (= syllabus
rapportage)
de opbouw (technisch):

voorwerk, inhoudsopgave, inleiding, probleemstelling,
vraagstellingen, operationalisering, data, conclusies, (Engelstalige
samenvatting), literatuur, appendices

literatuurverwijzingen:

Verwijzingen moeten evenwichtig in de tekst zijn aangebracht (niet te
weinig, citaten moeten functioneel zijn, zoveel mogelijk met pagina
verwijzen). Vakgebiedspecifieke stijlen (wel/geen voetnoten;
verwijzingen in/buiten de tekst) zijn - als hierin tijdens het
hoofdvakcurriculum geen specifiek onderricht gegeven is – van
ondergeschikt belang en mogen niet in de beoordeling worden
meegewogen

notenapparaat:

moet, indien aanwezig, correct zijn gebruikt voor aanvullende
informatie van bescheiden omvang

vorm van het werkstuk:

technische kwaliteit afbeeldingen en tabellen; correcte
onderschriften en verantwoording van afbeeldingen, algehele
vormgeving; uitvoering van documentair materiaal

het taalgebruik:

grammatica/schrijffouten/ spelling, taalgebruik (schrijf- vs spreektaal)
moet in orde zijn, zo ook woordgebruik, opbouw betoog etc.

beoordeling:

A. Basiskwaliteit (6-7.5): vormaspecten alle in orde conform de
facultaire norm
B: Uitstekend (8 of hoger): consistente, goede tekst, goed leesbaar
logische structuur, goed van opbouw en uitstekende conclusies

2. Onderzoeksopzet:
inhoud:

Een scriptie begint met een schets van het onderzoeksvraagstuk in
brede zin (de doelstelling ofwel waarom men iets wil gaan
onderzoeken) en selecteert uit een aantal mogelijke
onderzoeksvragen een aantal die beantwoord gaan worden
(vraagstellingen, ofwel wat men wil gaan onderzoeken). Vervolgens
wordt duidelijk gemaakt hoe de bestudeerde gegevens zullen worden
benaderd om de vraagstellingen te kunnen beantwoorden
(operationalisering, ofwel hoe men de vragen wil beantwoorden).

beoordeling:

A: Basiskwaliteit (6-7.5). Doelstelling en vraagstellingen zijn helder
geformuleerd. Het onderwerp is realistisch gekozen en goed
afgegrensd. De methoden om de vraagstellingen te beantwoorden zijn
adequaat gekozen en goed onderbouwd. De student geeft zich
rekenschap van theoretische en/of methodische aspecten van het
onderwerp dat wordt onderzocht.
B: Uitstekend (8 of hoger). Het onderzoeksthema is relevant in relatie
tot actuele onderzoeksvraagstukken in het veld. Het
onderzoeksvoorstel is origineel en met een redelijke mate van
zelfstandigheid tot stand gekomen. Er is breedte en diepte in
theoretische en/of methodische reflectie.

3: Het onderzoek (data)
Een Ba-scriptie is beperkt van omvang en het onderwerp moet dan
ook in overeenstemming zijn met die omvang. De onderzoeksvragen
moeten dus beperkt zijn, de onderzochte data eveneens.
beoordeling:

A: Basiskwaliteit (6-7.5). Data moeten op zo’n manier behandeld zijn
dat de student blijk geeft een redelijk niveau van kennis op het
vakgebied te bezitten. Er moet een goed evenwicht zijn tussen
beschrijving van (vondst)materiaal of gegevens en de kritische
analyse daarvan, waarbij gebruik wordt gemaakt van voor het
onderwerp relevante literatuur. Goed onderscheid moet zijn gemaakt
tussen primaire bronnen (handboeken, tijdschriftartikelen) en
secundaire literatuur (scripties, internet).
B: Uitstekend (8 of hoger). De student heeft de data zelfstandig
gezocht en onderzocht (ook veldwerk) en daarbij een goed
interpretatief vermogen getoond en een goede bronnenkritiek.

4: Conclusies / synthese
A: Basiskwaliteit (6-7.5). Conclusies zijn meer dan een
samenvatting van de gepresenteerde data. Een Ba-scriptie dient meer
te zijn dan een beschrijving om de kwalificatie goed of uitstekend te
kunnen krijgen. Dat betekent dat een goede scriptie laat zien dat de
student zich bewust is van theoretische, methodische en/of
maatschappelijke aspecten van het uitgevoerde onderzoek. Een
redelijke mate van (zelf)reflectie is voor goed onderzoek belangrijk
(wat voor diepgang / zeggingskracht hebben mijn conclusies, hoe
staan de door mij bestudeerde gegevens in verband met andere
fenomenen in het probleemgebied = terugkoppeling naar de
probleemstelling).
B: Uitstekend (8 of hoger). De student heeft blijk gegeven van een
uitstekende beheersing van de materie, van een zeer goede eigen
analyse daarvan en visie daarop gerelateerd aan vakinhoudelijke
theoretische en/of methodische en/of maatschappelijke aspecten. Van
een uitstekende reflectie op de plaats van de eigen visie binnen
het onderzoeksveld is blijk gegeven.

