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Nederlands
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bachelorproef, onderzoekstaak, paper

Situering
In de onderzoekstaak dient het bewijs te worden geleverd van zelfstandig
wetenschappelijk onderzoek, kritische reflectie en situering van het
onderzoeksonderwerp in een ruimere context.

Inhoud
De student schrijft een paper van het genre 'wetenschappelijk artikel’, opgesteld in het
Nederlands en zo'n 7000 woorden lang (inclusief voetnoten, referenties en bijlagen).
Indiendatum is de eerste dag (i.e. de dag zelf, vóór 17 uur) van de examenperiode van
het 2e semester (geldt voor zowel de 1ste als de 2de examenperiode).

Begincompetenties
Voldoende kritische reflectie hebben opgebouwd in de voorgaande studiejaren.

Eindcompetenties
1
2
1
3
4
5

Zelfstandig een onderzoeksvraag kunnen formuleren.
Zelfstandig en op wetenschappelijke wijze tot het antwoord op die onderzoeksvraag
kunnen komen.
Kritisch kunnen reflecteren over een onderzoeksonderwerp.
Een onderzoeksonderwerp in een ruimere context kunnen situeren.
De wetenschappelijke literatuur over een onderwerp kunnen overzien en verwerken.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Onderzoeksproject
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Paper van het genre 'wetenschappelijk artikel’, opgesteld in het Nederlands en zo'n
7000 woorden lang (inclusief voetnoten, referenties en bijlagen). Indiendatum is de
eerste dag (i.e. de dag zelf, vóór 17 uur) van de examenperiode van het 2e semester
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(geldt voor zowel de 1ste als de 2de examenperiode).

Leermateriaal
Geen specifiek verplicht leermateriaal.

Referenties
Geen specifieke aanbevolen lectuur.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Individuele begeleiding door “de begeleider”.

Evaluatiemomenten
niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Eindscoreberekening
100% niet-periodegebonden evaluatie.
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