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Reglement Bachelor Thesis collegejaar 2021-2022 (8 ects) 
 
Artikel 1 – toepassingsbereik  
Dit reglement is van toepassing op alle studenten die vanaf het collegejaar 2021-2022 het 
onderdeel Bachelor Thesis volgen ter afronding van de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, 
Fiscaal Recht en Ondernemingsrecht.  
 
Artikel 2 – doel  
Het onderdeel Bachelor Thesis dient als afsluiting van de bacheloropleiding, waarbij de 
studenten in het eerste semester een onderzoeksvoorstel schrijven, waarna in het tweede 
semester dit onderzoeksvoorstel wordt uitgewerkt tot een bachelor thesis. De doelen van het 
vak staan nader omschreven in de Leidraad die wordt gepubliceerd via Canvas.  

 
Artikel 3 – opzet en studielast 
1. Het onderdeel heeft met ingang van het collegejaar 2020/2021 een studiebelasting van 8 
ECTS en het onderwijs vindt plaats in zowel het eerste als het tweede semester.  
2. In het eerste semester schrijven de studenten een onderzoeksvoorstel. Ten behoeve hiervan 
verrichten de studenten een systematisch literatuuronderzoek, waarin zij op zoek gaan naar een 
nog onbeantwoorde en relevante onderzoeksvraag binnen een thema dat door de docent zal 
worden aangedragen.  Op basis hiervan schrijven de studenten een onderzoeksvoorstel, waarin 
wordt uitgelegd hoe zij de onderzoeksvraag gaan beantwoorden. In het tweede semester werken 
de studenten het onderzoeksvoorstel uit tot een bachelor thesis. Het onderzoeksvoorstel en de 
bachelor thesis vormen samen het eindproduct waarop de student wordt beoordeeld.  
 
Artikel 4 - Osiris  
1. Studenten schrijven zich via Osiris in voor het vak. 
2. Niet of niet tijdig inschrijven via Osiris leidt ertoe dat het vak niet met een (eind)cijfer kan 
worden afgerond. 
 
Artikel 5 – begeleiding  
1. De studenten worden begeleid door een docent.  
2. Door middel van (plenaire) feedbacksessies worden instructies gegeven ten behoeve van de 
ontwikkeling van en terugkoppeling op de onderzoeksvaardigheden. 
3. Kennisverwerving vindt in belangrijke mate plaats door zelfstudie en plenair onderwijs. 
 
Artikel 6 – klachten over de begeleiding 
Indien er tijdens het begeleidingsproces problemen rijzen die niet in overleg met de docent 
kunnen worden opgelost, kan de student zich tot de vakcoördinator wenden met een verzoek 
het probleem op te lossen.  
 
Artikel 7 – fraude en plagiaat  
1. Door het inleveren van hun onderzoeksvoorstel en bachelor thesis geven studenten 
toestemming, in de breedste zin van het woord, voor het laten controleren op plagiaat via een 
plagiaatdetectiesysteem naar keuze van de instelling. 
2. 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. 
3. De docent meldt een vermoeden van plagiaat en/of fraude bij de Examination Board. 
4. De omschrijving van plagiaat en fraude zoals opgenomen in artikel 7 lid 6 Regels en 
Richtlijnen is van toepassing. 
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Artikel 8 – beoordeling 
1. Het tentamen bestaat uit twee onderdelen: 

i. Een onderzoeksvoorstel (voldoende/onvoldoende).  
ii. Een bachelor thesis (100% van het eindcijfer). 

2. Om het vak te behalen dient het onderzoeksvoorstel als voldoende te zijn beoordeeld en dient 
de bachelor thesis te zijn beoordeeld met een 5,5 of hoger.  
3. Wanneer er geen voldoende is behaald, vervallen alle behaalde resultaten na afsluiting van 
het betreffende collegejaar. 
4. Voor de beoordeling gelden de criteria zoals gepubliceerd op Canvas. 
 
Artikel 9 – herkansing 
1. Het onderzoeksvoorstel en de bachelor thesis kunnen onder de hieronder genoemde 
voorwaarden allebei worden herkanst.  
2. Als de beoordeling van het onderzoeksvoorstel is vastgesteld op een onvoldoende krijgt de 
student het beoordelingsformulier uitgereikt, zodat duidelijk is welke aspecten dienen te 
worden verbeterd. Na de uitreiking van het beoordelingsformulier heeft de student twee weken 
de tijd om verbeteringen aan te brengen, zodat het onderzoeksvoorstel alsnog als een voldoende 
kan worden gewaardeerd.  
3. De bachelor thesis mag alleen worden herkanst bij een eindcijfer lager dan een 5.5. Een 
voldoende eindcijfer kan niet worden herkanst. Als de beoordeling van de bachelor thesis is 
vastgesteld op een onvoldoende krijgt de student het beoordelingsformulier uitgereikt, zodat 
duidelijk is welke aspecten dienen te worden verbeterd. Na de uitreiking van het 
beoordelingsformulier heeft de student twee weken de tijd om verbeteringen aan te brengen, 
zodat de bachelor thesis alsnog als een voldoende kan worden gewaardeerd. In de herkansing 
kan maximaal een 6 als eindcijfer voor de bachelor thesis worden behaald.  
4. Er kan alleen aan de herkansing worden deelgenomen wanneer de student het vak heeft 
gevolgd. Hieronder wordt verstaan dat de student heeft deelgenomen aan het 
tentamenonderdelen dat hij wenst te herkansen (het onderzoeksvoorstel en/of de bachelor 
thesis) en dat daarbij een serieuze poging is gedaan om de schriftelijke producten tot een goed 
einde te brengen. 
5. Studenten die hun bachelor willen afronden in het lopende collegejaar dienen het 
herkansingstraject af te leggen binnen de in de Leidraad genoemde deadlines. Indien het 
onderzoeksvoorstel en/of de bachelor thesis niet voor de deadline worden ingeleverd kan het 
vak niet binnen het lopende collegejaar worden beoordeeld. 
6. Voor toepassing van artikel 15 lid 4 van de bachelor OER geldt in plaats van dat men heeft 
deelgenomen aan de laatste twee tentamengelegenheden waarvoor minimaal een 4 is gehaald, 
dat de student ofwel een onderzoeksvoorstel heeft geschreven dat ook na de herkansing met 
een onvoldoende is beoordeeld ofwel een bachelor scriptie heeft geschreven die ook na de 
herkansing met een onvoldoende is beoordeeld.  De éénmalige extra kans voor de bachelor 
scriptie bestaat uit een verkort traject dat in het aansluitende najaarssemester kan worden 
afgelegd. 
 
Artikel 10 – 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 1  
september 2021. 
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