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Reglement MTO/bachelorthesis 
 
Artikel 1 – toepassingsbereik  
Dit reglement is van toepassing op alle studenten die vanaf het collegejaar 2017-2018 
het onderdeel MTO/bachelorthesis volgen ter afronding van de bacheloropleidingen 
Rechtsgeleerdheid (alle tracks), Fiscaal Recht en Ondernemingsrecht.  
 
Artikel 2 – doel  
Het onderdeel MTO/bachelorthesis dient als afsluiting van de bacheloropleiding, waarbij 
de student allereerst een inleiding krijgt in de methodologische regels van juridische 
onderzoek en vervolgens zelf een literatuuroverzicht en onderzoeksvoorstel schrijft.  
De doelen van het vak staan nader omschreven in de elektronische studiegids.  

 
Artikel 3 – opzet en studielast van MTO/bachelorthesis 
1.- De bachelorthesis wordt in het kader van het onderdeel MTO/bachelorthesis 
geschreven.  
2.- MTO/bachelorthesis bestaat uit twee onderdelen: literatuuronderzoek en het schrijven 
van een onderzoeksvoorstel. Het literatuuronderzoek moet in tweetallen worden 
geschreven. Het onderzoeksvoorstel dient individueel te worden geschreven. De 
tweetallen dienen te worden gemaakt via Blackboard. Niet of niet tijdig inschrijven via 
Blackboard op de aldaar voorgeschreven manier leidt er toe dat het vak niet met een 
(eind)cijfer kan worden vervolgd en afgerond.  
 
Artikel 4- scriptiedossier  
1.- Studenten schrijven zich via het scriptiedossier in voor het literatuuronderzoek en het 
onderzoeksvoorstel. 
2-. Door het inleveren van hun scriptie geven studenten toestemming, in de breedste zin 
van het woord, voor het laten controleren op plagiaat via een plagiaatdetectiesysteem 
naar keuze van de instelling. 
3.- Dit houdt ook een toestemming voor het opnemen van de scriptie in de repository van 
Tilburg University en de databases van plagiaatdetectiesystemen in waarmee de TiU 
en/of een andere onderwijsinstelling in Nederland een contract heeft afgesloten of in de 
toekomst zal afsluiten. Dit ter toekomstige plagiaatcontrole op andere werken. 
4.- Het staat de student hierbij nog steeds vrij om ervoor te kiezen het werk niet openbaar 

te laten zijn voor een ander doel dan plagiaatcontrole. 
 
Artikel 5 – begeleiding  
1.- De student wordt bij het uitvoeren van het literatuuronderzoek begeleid door een 
docent/onderzoeker van een vakgroep/onderzoeksgroep.  
2.- De begeleiding bij het schrijven van een onderzoeksvoorstel gebeurt door een 
docent/onderzoeker van de Methode groep. 
3.- Per onderdeel is er ten minste een feedbacksessie, die instructies omvat ten behoeve 
van de ontwikkeling van en terugkoppeling op de onderzoeksvaardigheden.  
4.- Kennisverwerving vindt in belangrijke mate plaats door zelfstudie. 
 
Artikel 6 – klachten over de begeleiding 
Indien er tijdens het begeleidingsproces problemen rijzen die niet in overleg met de 
MTO/bachelorthesis-docenten kunnen worden opgelost, kan de student zich tot de 
scriptie-vertrouwenspersoon wenden met een verzoek het probleem op te lossen.  
 
Artikel 7 – omvang van de papers 
Het literatuuronderzoek en het onderzoeksvoorstel mogen elk maximaal 3000 woorden 
omvatten (inclusief voetnoten doch exclusief jurisprudentie-en literatuuropgave), tenzij 
anders is aangegeven. In de syllabus Methodologie van juridisch onderzoek staan 
nadere vereisten voor wat betreft de layout. 
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Artikel 8 – fraude en plagiaat  
1.- De docent bepaalt óf en wanneer plagiaat of fraude bij de Examination Board wordt 
gemeld. 
2.- De omschrijving van plagiaat en fraude zoals opgenomen in artikel 7 lid 6 Regels en 
Richtlijnen is van toepassing.1 
3.- De student dient de definitieve eindversie van de bachelorthesis drie weken voor het 
voorgenomen afstuderen ten behoeve van de plagiaatcontrole in het digitale 
scriptiedossier te plaatsen.   
 
Artikel 9 – citeren en bronvermelding 
Citeren, bronvermelding in voetnoten en het samenstellen van de literatuurlijst vindt bij 
juridische scriptie in beginsel plaats volgens de aanwijzingen in Leidraad voor juridische 
auteurs2 of volgens de APA-stijl.3 
 
Artikel 10 – beoordeling 
1.- Het tentamen bestaat uit twee onderdelen, die samen de bachelorthesis vormen: 
- literatuuroverzicht (33% van het eindcijfer) 
- onderzoeksvoorstel (67% van het eindcijfer) 
2.- Om een voldoende te halen moet het gewogen gemiddelde over beide onderdelen 
een 5,5 of hoger zijn. 
3.- Wanneer er geen voldoende is behaald, vervallen alle behaalde resultaten na 
afsluiting van het betreffende collegejaar. 
4.- Voor de beoordeling van het literatuuronderzoek en het onderzoeksvoorstel gelden de 
criteria zoals gepubliceerd op Blackboard.  
5.- Voor de berekening van het cijfer van het literatuuronderzoek en het 
onderzoeksvoorstel gelden de richtlijnen zoals gepubliceerd op Blackboard.  
 
Artikel 11 – herkansing 
Het literatuuronderzoek en het onderzoeksvoorstel kunnen herkanst worden. De 
herkansing is individueel. Er zijn twee manieren om te herkansen: 
1. Aanpassing van de eerdere versie. In dat geval is het eindcijfer maximaal een 6. Indien 
een student  wil herkansen maar bij de reguliere poging één van de onderdelen (of beide 
onderdelen) in het geheel niet heeft gemaakt c.q. ingeleverd, geldt hetgeen vermeld staat 
onder 2. Het aanpassen van het gemiste onderdeel (de gemiste onderdelen) is, 
behoudens uitzonderlijke omstandigheden, niet mogelijk.  
2. Schrijven van zowel een nieuw literatuuroverzicht als een nieuw onderzoeksvoorstel, 
met een nieuw, in overleg met de docent te bepalen onderwerp. Het literatuuronderzoek 
en het onderzoeksvoorstel zullen wederom afzonderlijk worden beoordeeld. Hiervoor 
wordt een cijfer tussen 1,0 en 10 gegeven. Het is niet mogelijk om ofwel alleen het 

                                                 
1 Uit artikel 7 lid 6 Regels en Richtlijnen blijkt, dat er sprake is van plagiaat als: 

- passages uit het werk van een ander nagenoeg woordelijk zijn overgenomen zonder correcte 
bronvermelding of zonder aanhalingstekens en/of; 

- passages uit het werk van een ander zijn geparafraseerd zonder dat is aangegeven dat het hier 
de opvatting of gedachtegang van een ander betreft en zonder bronvermelding en/of; 

- uitgewerkte ideeën of vondsten van een ander worden gepresenteerd als eigen ideeën of 
vondsten 

en dat er sprake is van fraude bij het verrichten van onderzoek als: 
- gegevens gebruikt voor het onderzoek worden verdraaid, worden verzonnen of onverantwoord 

selectief worden weergegeven en/of; 
- standpunten, interpretaties en conclusies van anderen met opzet verdraaid worden 

weergegeven. 
2 Deventer: Kluwer laatste druk.  
3 Deze stijl is ontwikkeld door de American Psychological Association. Voor meer informatie:  
http://www.apastyle.org/ 
 

 

http://www.apastyle.org/
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literatuuronderzoek opnieuw te doen of alleen het onderzoeksvoorstel indien als 
eindcijfer hoger dan een 6 behaald zou willen worden.  
Net als bij het reguliere tentamen geldt dat het literatuuronderzoek meetelt voor 33% en 
het onderzoeksvoorstel voor 67%. Om een voldoende te halen moet het gewogen 
gemiddelde over beide onderdelen een 5,5 of hoger zijn. 
 
Artikel 12 – beroep 
Tegen het eindcijfer kan binnen zes weken beroep worden ingesteld bij het college van 
beroep voor de examens van de universiteit. 
 
Aldus vastgesteld door de Examencommissie van Tilburg Law School op  
21 augustus 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


