Toetsregeling Undergraduate School Talen, Literatuur en Communicatie
Vooraf

Undergraduate School TLC, juni 2015

Deze toetsregeling heeft betrekking op het onderwijs in de Undergraduate School Talen,
Literatuur en Communicatie. Dit onderwijs valt onder de volgende regels en richtlijnen:
 de universitaire Richtlijn Onderwijs en het Studentenstatuut,
 het facultaire deel van de Onderwijs- en Examenregeling (OER),
 de facultaire Richtlijn Ziekmelding,
 de facultaire Regels rondom toetsing GW, Regeling Beoordeling Eindwerkstukken GW
en Instructie en aanbevelingen m.b.t. eindwerkstuk- en scriptieformulieren,
 het opleidingsspecifieke deel van de OER.
Al deze regels en richtlijnen zijn onverkort van kracht. In de bijlage worden deze regels en
richtlijnen opgesomd en samengevat. In aanvulling daarop geldt deze toetsregeling.
Per 1 februari 2015 zijn de volgende regelingen komen te vervallen:
- Toetsregeling TLC (versie nov.2013),
- Richtlijn terugtrekking op grond van overmacht bij een toets TLC (nov.2013),
- Richtlijn begeleiding en beoordeling BA eindwerkstuk TLC (2013),
- opleidingsspecifieke bepalingen over begeleiding en beoordeling van BA eindwerkstuk.
Deze toetsregeling is van kracht met ingang van 1 september 2015.
1. reparatietoets
(in aanvulling op OER artikelen 5.1 en 5.5)
1.1. De docent bepaalt de vorm, inhoud, gewichtsfactor, datum, tijdstip, duur en locatie van de
reparatietoets. De reparatietoets kan alle stof van de gehele cursus bestrijken, of een belangrijk
gedeelte daarvan.
1.2. Indien een student door aantoonbare overmacht niet heeft kunnen voldoen aan alle
inspanningsverplichtingen zoals vastgelegd in de cursushandleiding, dan kan hij de docent
verzoeken om desalniettemin deel te mogen nemen aan de reparatietoets, met de door de
docent bepaalde weging van de reparatietoets voor het eindresultaat. Onder bijzondere
persoonlijke omstandigheden kan de student de studieadviseur verzoeken om bemiddeling bij
zijn bovengenoemde verzoek aan de docent.
1.3. Indien een deeltoets met een minimaal resultaat moet zijn behaald, en indien een student
deze deeltoets met een onvoldoende resultaat heeft afgelegd, dan moet voor deze deeltoets een
reparatietoets worden aangeboden. De eventuele minimum-eisen voor een deeltoets moeten bij
aanvang van de cursus schriftelijk zijn vastgelegd in de cursushandleiding.
1.4. Indien de examencommissie fraude of plagiaat heeft vastgesteld (conform OER artikel 5.15
lid 4) dan heeft een student niet voldaan aan zijn inspanningsverplichting. De student heeft
derhalve ook geen recht op deelname aan een reparatietoets.

2. eindwerkstuk
(in aanvulling op Instructie en aanbevelingen m.b.t. eindwerkstuk- en scriptieformulieren)
2.1. Het BA eindwerkstuk geldt als een proeve van academische bekwaamheid bij het einde van
de BA opleiding. De student laat zien in staat te zijn om in een beperkte tijd zelfstandig zijn
verworven kennis en vaardigheden toe te passen, en daarbij een adequate wetenschappelijke
diepgang te tonen. Het BA eindwerkstuk kan diverse vormen aannemen, waaronder een
wetenschappelijk essay, een kritische literatuurbespreking, een verslag van empirisch
onderzoek, of een geannoteerde proefvertaling.
2.2. Een student die werkt aan een BA eindwerkstuk heeft recht op een begeleidingsinspanning
door eerste beoordelaar/begeleider van in totaal 14 uur. De begeleiding vindt uitsluitend plaats
binnen één onderwijsperiode, en wel die waarin de student voor het schrijven van het BA
eindwerkstuk staat ingeschreven in Osiris.
2.3. De voorgestelde vorm en onderzoeksopzet voor het BA eindwerkstuk worden ter toetsing
voorgelegd aan beide beoordelaars, uiterlijk in de vierde week van de betreffende
onderwijsperiode, of zoveel eerder als bepaald door de begeleider. Het voorstel omvat (a) een
gemotiveerde vraagstelling of doelstelling, (b) een plan van aanpak (operationalisering,
methoden), (c) beoogd eindresultaat, (d) tijdsplanning, (e) literatuurlijst. Het voorstel wordt
beoordeeld door beide begeleiders als "voldoende" danwel "onvoldoende". Alleen bij een
voldoende oordeel voor deze eerste toets kan de student aanvangen met de voorgestelde
uitvoering en verslaglegging van het onderzoek. Voor deze eerste toets wordt één vervangende
mogelijkheid (reparatie) aangeboden. Na een definitief onvoldoende oordeel bij de eerste toets
(onderzoeksvoorstel) verliest de student zijn recht op verdere begeleiding.
2.4. Voor BA eindwerkstukken in de vorm van een wetenschappelijk essay of verslag van
empirisch onderzoek wordt een omvang van 4000-6000 woorden aanbevolen, exclusief noten,
literatuurlijst en bijlagen.
2.5. Het BA eindwerkstuk dient te worden uitgewerkt en voltooid binnen een enkele
onderwijsperiode, en wel dezelfde periode waarin de student voor het schrijven van het BA
eindwerkstuk staat ingeschreven, waarin de student begeleid wordt, en waarin ook de eerste
toets is afgelegd (art.2.3). De finale versie dient te worden ingeleverd bij de beide beoordelaars
uiterlijk op de laatste werkdag van die onderwijsperiode, of zoveel eerder als bepaald door de
begeleider.
2.6. Indien de finale versie als onvoldoende wordt beoordeeld door beide beoordelaars, dan
heeft de student voor deze tweede toets (finale versie) één vervangende mogelijkheid
(reparatie). Bij deze reparatie heeft de student geen recht op verdere begeleiding.
2.7. In het geval dat de ene beoordelaar een onvoldoende oordeel geeft en de andere docent een
voldoende oordeel, kan een derde beoordelaar worden ingeschakeld. Deze eventuele derde
beoordelaar werkt zoals omschreven in de facultaire Instructie en aanbevelingen m.b.t.
eindwerkstuk- en scriptieformulieren onder §A.3.2.

