
Scriptiebegeleiding  

Workshop	scriptieproces		
De scriptiefase is heel anders dan het volgen van een vak en maken van een tentamen. Je kunt 
niet gewoon beginnen met schrijven en af en toe een stuk literatuur er in plakken. Er zijn veel 
activiteiten die je moet ondernemen voordat je überhaupt kunt schrijven. Deze workshop is 
bedoeld voor bachelor- en masterscriptie studenten die niet precies weten wat er van hun 
verwacht wordt en hoe ze te werk moeten gaan. "Hoe ziet het scriptieproces er uit?", "Waar 
moet ik toe in staat zijn?", "Welke stappen moet ik ondernemen en hoe moet ik mijn voortgang 
monitoren en bijsturen?" De beantwoording van dit soort vragen staat centraal in de workshop. 

Workshop	scriptieonderwerp	verkennen	en	afbakenen	
Een goede scriptie begint met een goed onderwerp. En goed betekent: met voldoende 
onderzoeksmogelijkheden, maar niet te ruim of vaag, en ook niet te beperkt. In deze workshop 
leer je hoe je een onderwerp kunt verkennen en uiteindelijk afbakenen, met als uitkomst een 
scherp geformuleerde en bruikbare probleemstelling voor je scriptie.  

Scriptie	Selfhelp	
Deze module staat op blackboard en is bedoeld om scriptiestudenten te ondersteunen met hun 
bachelor- of masterscriptie. De student kan er allerlei documenten en oefeningen vinden die 
behulpzaam kunnen zijn bij het goed vormgeven van je scriptieproces. Telkens staat een 
bepaalde vraag centraal (bv. Hoe bewaak ik mijn voortgang?). Deze dient als titel voor de 
betreffende documenten.  
Je hoeft de informatie niet per se op volgorde te doorlopen. Jij bent de regisseur en bepaalt zelf 
wat je nodig hebt. Zoek gericht en blijf nadenken. De informatie is nooit rechtstreeks over te 
nemen of gedachteloos toe te passen. Je zult telkens een vertaalslag moeten maken naar jouw 
situatie en jouw doelstellingen. 

Scriptiewerkplaats	
Ervaar je problemen in je scriptievoortgang? Weet je wat de problemen zijn en heb je behoefte 
aan uitwisseling met en advies van andere mensen? Meld je dan aan voor de 
scriptiewerkplaats. In tweewekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur tref je medestudenten die ook 
bezig zijn met hun scriptie. Je geeft elkaar feedback en bespreekt samen zaken als opzet, 
probleemstelling en planning. De bijeenkomsten worden begeleid door een ervaren en 
deskundige begeleider. Toch dit is geen cursus scriptieschrijven! De deelnemers bepalen zelf 
de agenda!  
 

Voor meer informatie over scriptiebegeleiding kun je via A.Baars@dsz.ru.nl contact 
opnemen met André Baars van de Dienst Studentenzaken. 

 

 


