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In dit document vind je informatie over de gang van zaken rond het schrijven van je Masterscriptie. Bovendien worden de belangrijkste data genoemd.
Deze informatie is voor studenten die hun MA-scriptie schrijven in het 2e semester.
Als je je werkstuk schrijft in het 1e semester, of als je je BA-eindwerkstuk schrijft, kijk dan in
de e-studiegids voor de juiste informatie.

November – voorlichting en aanmelding
Eind november organiseert de studieadviseur een voorlichtingsbijeenkomst over de procedure rond
het schrijven van je MA-scriptie . Deelname aan deze bijeenkomst is verplicht.
Uiterlijk 30 november lever je het Aanmeldingsformulier MA-scriptie (zie bijlage) ingevuld in bij:
- de sectievoorzitter (of diens vervanger) van de sectie waar je de MA-scriptie wil gaan schrijven:
o Dutch Studies / Nederlandkunde: Dr. R.A.M. Honings;
o Moderne letterkunde: Prof. dr. Y. van Dijk;
o Oudere letterkunde: Prof. dr. W. van Anrooij;
o Taalbeheersing: Dr. M. van Leeuwen;
o Taalkunde: Prof. dr. L.C.J. Barbiers;
- de studieadviseur.

Januari – start scriptieseminar
Uiterlijk 15 januari krijg je bericht van de sectievoorzitter of coördinerend docent met uitleg over het
(verplichte) MA-scriptieseminar, de eerste bijeenkomst, de toegewezen begeleider en het verdere
verloop van de begeleiding. Hoe het scriptieseminar precies is georganiseerd, kan per jaar en per
sectie verschillen. Je zult in ieder geval beginnen met het schrijven van een uitgewerkt scriptievoorstel. Samen met je begeleider stel je verder de inlevermomenten, overlegvormen en een tijdspad
vast.

Deadline eindversie: 15 juni
De deadline voor het inleveren van de eindversie van je MA-scriptie bij begeleider en tweede lezer is
15 juni. Let op: het inleveren van een eindversie is geen garantie dat de scriptie met een voldoende
wordt beoordeeld.

Beoordeling
De begeleider en tweede lezer beoordelen de MA-scriptie binnen vijftien werkdagen na het inleveren
ervan. Bij sommige secties is er ook een eindgesprek n.a.v. de scriptie, je begeleider zal hiervoor een
afspraak met je maken.
Er zijn vervolgens verschillende mogelijkheden:

De MA-scriptie voldoet aan de gestelde eindtermen
Je krijgt per mail het digitale beoordelingsformulier dat door begeleider en tweede lezer is ingevuld. Dit kan onpersoonlijk overkomen, maar is inherent aan het universitaire beoordelingssysteem. Als je vragen hebt, kun je altijd contact opnemen met je begeleider.

De MA-scriptie voldoet niet aan de gestelde eindtermen en moet herkanst worden
Je begeleider zal hoogstwaarschijnlijk contact met je opnemen, maar je krijgt per mail ook het digitale beoordelingsformulier dat door begeleider en tweede lezer is ingevuld. Dit kan onpersoonlijk overkomen, maar is inherent aan het universitaire beoordelingssysteem. Neem bij vragen altijd contact op met je begeleider.
Je krijgt de gelegenheid de MA-scriptie aan te passen aan de hand van de kritiekpunten in het
beoordelingsformulier. De deadline voor het inleveren van deze verbeterde versie is de laatste
werkdag van augustus.
Let op: er is geen recht op scriptiebegeleiding tijdens de onderwijsvrije periode in juli en augustus.
Als de herkanste scriptie is ingeleverd voor de genoemde deadline, stelt de begeleider in samenspraak met de tweede lezer het cijfer vast. Hierbij worden opnieuw de formulieren ingevuld.
Indien de herkanste MA-scriptie niet binnen de gestelde termijn wordt ingeleverd of niet leidt tot
een voldoende resultaat, moet je een nieuwe MA-scriptie schrijven. Dat betekent dat je de hele
procedure opnieuw moet doorlopen. In dat geval is het verstandig om contact op te nemen met
de studieadviseur.

Persoonlijke omstandigheden
Als er persoonlijke omstandigheden zijn die je belemmeren de scriptie tijdig af te hebben, kan worden afgeweken van het bovenstaande. Je moet deze omstandigheden wel tijdig kenbaar maken bij
de studieadviseur.

Leiden, Examencommissie, 19 december 2019

Aanmeldingsformulier MA-scriptie
Lever dit formulier ingevuld in bij:
- de sectievoorzitter (of diens vervanger) van de sectie waar je het MA-scriptie wil gaan schrijven:
o Dutch Studies / Nederlandkunde: Dr. R.A.M. Honings;
o Moderne letterkunde: Prof. dr. Y. van Dijk;
o Oudere letterkunde: Prof. dr. W. van Anrooij;
o Taalbeheersing: Dr. M. van Leeuwen;
o Taalkunde: Prof. dr. L.C.J. Barbiers;
- de studieadviseur.

Ik meld me aan voor:

Naam
Studentnummer
Telefoonnummer
U-mail
Specialisatie
Onderwerp scriptie
(wees zo specifiek mogelijk)
Beoogde begeleider*
Sluit aan bij college*
Voorlopige vraagstelling
en methode*

* = optioneel

BA-eindwerkstuk / MA-scriptie
(doorhalen wat niet van toepassing is)

