FAQ bacheloreindwerkstuk Nederlandse taal en cultuur
Wanneer moet ik starten?
Begin op tijd! Het is belangrijk dat je al vóór de verplichte voorbereidende cursus Corpusonderzoek in
de Neerlandistiek een beeld hebt van wat je wilt onderzoeken, zodat je al met de voorbereidingen
kunt starten tijdens die cursus Corpusonderzoek.
Ook als je je eindwerkstuk wilt schrijven in blok 4, schrijf je je al wanneer het kan in voor de cursus op
Osiris. Daarnaast mail je de coördinator van de betreffende afdeling over jouw plannen. Zo heeft de
coördinator ruim voldoende tijd om voor jou een begeleider te regelen. Mocht inschrijven nog niet
mogelijk zijn (het is bijvoorbeeld blok 1 en je wilt je scriptie schrijven in blok 4), dan stel je wel alvast
de coördinator op de hoogte, en schrijf je je later alsnog in.
Begeleiding krijg je in principe alleen tijdens het blok waarin je je hebt ingeschreven voor het
eindwerkstuk. Ook daarom is het dus belangrijk dat je al ruim voor de start van het blok een goed
beeld hebt van wat je gaat doen en dat je je hebt ingelezen in de literatuur. Je kunt voorafgaand aan
het blok een keer een afspraak inplannen om je ideeën te bespreken en een planning te maken.
Waaraan moet mijn eindwerkstuk voldoen?
Bestudeer de eindwerkstukhandleiding grondig. Hierin is ook het beoordelingsformulier opgenomen.
Houd tijdens het schrijven al rekening met de randvoorwaarden die hierin staan vermeld (p. 8-11).
Daarmee bespaar je jezelf een hoop werk.
Hoe vind ik een onderwerp?
Indien je het lastig vindt om een onderwerp te kiezen, kan het handig zijn om eens terug te blikken
op wat je allemaal al hebt gedaan. Welk verdiepingspakket heb je gevolgd? Welke cursus sprak je
daarbinnen het meeste aan? Is er een bepaald artikel of een bepaald probleem dat je is bijgebleven?
Bekijk ook eens de lijst met eindwerkstukthema’s en raadpleeg het scriptiearchief Igitur. Kom je er
echt niet uit, maak dan een afspraak met de coördinator voor een korte brainstormsessie.
Hoe weet ik welke afdeling je moet hebben?
Soms past een onderwerp bij verschillende afdelingen en is het vooral afhankelijk van de invalshoek
die je kiest bij wie je moet zijn. De lijst met eindwerkstukthema’s per afdeling geeft een indicatie van
wat bij welke afdeling hoort. Bij twijfel mail je een coördinator aan wie je je vraag voorlegt.
Hoe vind ik een begeleider?
Mail de coördinator van de afdeling waar jouw onderwerp het beste bij past. Leg uit wat je wilt gaan
onderzoeken. De coördinator gaat voor jou op zoek naar een geschikte begeleider. Indien je zelf al
een begeleider op het oog hebt, kun je deze ook zelf direct mailen. Zet in dat geval altijd de
coördinator van de betreffende afdeling in de cc, zodat deze ook op de hoogte is.
Wat stuur ik naar mijn begeleider?
Je maakt met je begeleider afspraken over momenten waarop je tekstgedeeltes inlevert. Zorg dat je
deze afspraken nakomt. Mocht een tekstgedeelte nog niet helemaal af zijn, dan is het in de meeste
gevallen verstandiger gewoon in te leveren wat je hebt – met de feedback die je ontvangt, kun je
immers weer verder.
Is er een herkansing mogelijk?
Je kunt je eindwerkstuk herkansen, maar houd er rekening mee dat dat in veel gevallen betekent dat
die herkansing doorloopt tot in het volgende blok. Meestal wordt de deadline voor je eindwerkstuk
ongeveer in week 8 van het blok gepland. De eerste en tweede lezer van je scriptie hebben 10

werkdagen de tijd om die tekst te lezen. In geval van een herkansing is de kans dus groot dat het
proces doorloopt tot na het einde van het blok. Hoe dit in de praktijk uitpakt, bijvoorbeeld in het
geval van een scriptie in blok 4, moet je altijd zorgvuldig met je begeleider afspreken. Houd er
rekening mee dat begeleiders in de zomervakantie over het algemeen ook gewoon op vakantie gaan
of onderzoekstijd inplannen en niet altijd bereikbaar zijn. Als je eindwerkstuk na herkansing nog
onvoldoende blijkt, stem je het verdere verloop af met je begeleider en/of de coördinator van de
desbetreffende afdeling. Het kan betekenen dat je je dan opnieuw moet inschrijven voor de
cursus in Osiris, dat je een nieuw onderwerp moet kiezen en een andere begeleider krijgt.

