
Handleiding afstuderen 

a) Kennis- en inzichtdoelstellingen: 
De student: 

1. verdiept zijn kennis en begrip van de grondslagen en de systemen van het belastingrecht / 
fiscale economie, in het bijzonder met betrekking tot een nader te bepalen onderwerp en van 
de verbanden van dat onderwerp met het grotere geheel van belastingrecht / fiscale 
economie; 

2. kan zelfstandig dergelijke grondslagen, systemen en verbanden uit wetgeving (waaronder 
begrepen verdragen) en bijbehorende (parlementaire)geschiedenis, jurisprudentie, 
(gepubliceerd) beleid, literatuur en /of eventueel andere bronnen opsporen; 

3. kan zelfstandig en kritisch dergelijke grondslagen, systemen en verbanden analyseren en 
evalueren (waaronder begrepen een met argumenten onderbouwde eigen mening). 

b) Vaardigheidsdoelstellingen: 
De student kan: 

1. zelfstandig een probleemstelling voor een eenvoudig wetenschappelijk onderzoek formuleren; 
2. zelfstandig een eenvoudig wetenschappelijk onderzoek opzetten; 
3. zelfstandig een eenvoudig wetenschappelijk verantwoord onderzoek verrichten naar de onder 

a genoemde grondslagen, systemen en verbanden; 
4. over het onderzoek inzichtelijk, bondig en in goed Nederlands(leesbaarheid, spelling, stijl, 

opbouw van het betoog) schriftelijk rapporteren; 
5. over het onderzoek een inzichtelijk mondeling betoog houden en daarover debatteren. 

 
Doelgroep lezers en streefniveau  
Voordat u met (de compositie van) uw scriptie begint, dient u stil te staan bij de doelgroep voor wie u 
schrijft. U schrijft voor fiscalisten, derhalve voor vakmensen. Dit betekent dat lange inleidende 
verhalen achterwege kunnen blijven en dat u, na een altijd noodzakelijke korte inleiding, direct tot de 
kern van de zaak kunt doordringen.  

Verder dient u zich te realiseren dat de scriptie het sluitstuk vormt van uw academische opleiding. Het 
niveau van uw scriptie dient daarop te zijn afgestemd. Het streven zou moeten zijn dat het niveau van 
(een ingedikte versie van uw) scriptie vergelijkbaar is met het niveau van een artikel in het Weekblad 
voor Fiscaal Recht. Dit betekent overigens niet dat elke goedgekeurde scriptie automatisch dit niveau 
kan worden toegedicht.  

 
Keuze van het onderwerp  
Het lijkt lang niet altijd eenvoudig om een onderwerp voor een scriptie te kiezen. Enerzijds lijken vele 
mogelijkheden voorhanden te zijn, anderzijds worstelt de aspirant-schrijver met een aantal doorgaans 
eerst na diepgaand onderzoek te beantwoorden vragen. Zal een bepaald onderwerp hem wel boeien? 
Valt er nog iets nieuws over te berde te brengen? Is het onderwerp eigenlijk niet te groot of juist te 
klein voor een scriptie? Het is nuttig om vastte stellen dat slechts weinig studenten met deze vragen 
geen moeite hebben. Daarnaast is het geen uitzondering dat zij die sterk met deze start problemen te 
kampen hebben gehad, bijzonder waardevolle werkstukken afleveren. Het eerste advies luidt 
derhalve: ga de aanloopproblemen niet uit de weg. 

Gun uzelf de tijd voor `brainstormen'. In dit verband zal het vrijwel steeds noodzakelijk zijn dat u zich 
`inleest'. In eerste instantie om in zijn algemeenheid tot de keuze van een onderwerp te komen. Kies 
een onderwerp dat u echt boeit, want het `inlezen' is vervolgens ook noodzakelijk om een eenmaal 
door u gekozen onderwerp nader af te grenzen. Al lezende zal een afgrenzing van het onderwerp 
gemakkelijker zijn. Uiteindelijk zult u knopen moeten doorhakken. Het definitieve besluit over het 
onderwerp wordt genomen in een gesprek met uw scriptiebegeleider die uw onderwerpmoet 
goedkeuren. Als u bent blijven steken in bovengenoemde vragen, kunt u in een gesprek met uw 



scriptiebegeleider bij de keuze van een onderwerp worden geholpen. Daarnaast is het mogelijk dat u 
suggesties aan uw scriptiebegeleider vraagt. Daarbij kunnen onderwerpen aan de orde komen, welke 
verband houden met lopende universitaire onderzoeksprojecten. Indien u uw scriptie naar aanleiding 
van een stage schrijft, dan zal het onderwerp in overleg met uw stageplaats worden vastgesteld. 

 
Afbakening van het onderwerp: de probleemstelling  
Zodra uw onderwerp van de scriptie is goedgekeurd, kunt u het wetenschappelijke onderzoek starten. 
Het verdient uiteraard geen aanbeveling om in het wilde weg bibliotheken af te stropen op zoek naar 
boeken of tijdschrift artikelen die raakvlakken met het onderwerp hebben. Gun uzelf ook nu de tijd 
vooreen fase van 'brainstormen'. Verzamel ideeën. Ontleed uw onderwerp in zoveel subvragen als u 
maar kunt bedenken. U zult letterlijk versteld staan van het resultaat! Al die vragen kunt u niet in de 
scriptie verwerken. U zult ontdekken dat uw onderwerp nadere precisering behoeft. Formuleer die 
nadere vraagstelling op papier! De probleemstelling is immers de basis van een logische en 
consistente opbouw van de scriptie. De probleemstellingen de nadere afbakening daarvan maken als 
afzonderlijke paragraaf `Probleemstelling' deel uit van het eerste hoofdstuk van uw scriptie. Dit 
hoofdstuk vangt aan met een paragraaf over de motivering van de keuze van het onderwerp, gevolgd 
door de paragraaf `Probleemstelling' en wordt afgesloten met een paragraaf `Verantwoording van de 
opzet' waarin u aangeeft wat u gaat onderzoeken en voor zover nog nodig waarom, hoe u het 
onderzoek gaat verrichten en u verklaart de structuur van de scriptie (hoofdstukken en 
(sub)paragrafen)zo gedetailleerd mogelijk. Het concept hoofdstuk 1, de, zo concreet mogelijke, 
concept inhoudsopgave en de initiële literatuurlijst levert u bij uw scriptiebegeleider in.  

Bedenk dat een nauwkeurige formulering van de probleemstelling, verantwoording van de opzet en de 
inhoudsopgave enerzijds veel tijd kost maar anderzijds het onderzoek vergemakkelijkt doordat u in 
wezen uw eigen onderzoeksprogramma hebt geformuleerd. Verder geeft u hiermee uw 
scriptiebegeleider inzicht in uw voortgang met het opzetten van uw wetenschappelijke onderzoek en 
de mogelijkheid tot een adequate begeleiding.  

Naast de probleemstelling verdient de verantwoording van de opzet van uw scriptie en in het 
verlengde daarvan de inhoudsopgave uw volle aandacht. Het is het eenvoudigst om te beginnen met 
het opsplitsen van uw onderwerp in deelonderwerpen (hoofdstukken) waarna u elk deelonderwerp 
weer verder opsplitst (paragrafen en zo nodig subparagrafen). Per deelonderwerp bedenkt u tevens 
een (voorlopige) logische volgorde van behandeling waarbij de kop-romp-staart opzet (inleiding - 
eigenlijke verhaal - samenvatting / conclusies) tot uitdrukking wordt gebracht. De aldus ontstane 
deelonderwerpen rangschikt u vervolgens tot een logisch, consistent geheel waarbij ook de kop-romp-
staart opzet wordt gehanteerd. U moet daarbij de probleemstelling van uw scriptiesteeds voor ogen 
houden. Zo kan het voor de opzet van het betoog verschil uitmaken of u de ontwikkelingen die tot een 
actueel probleem hebben geleid, wilt beschrijven dan wel dit actuele probleem wilt bespreken, terwijl u 
voor de volledigheid aan de ontwikkelingen die ertoe hebben geleid, aandacht wilt besteden. In het 
eerste geval lijkt voor een chronologische opzet de hoofdrol weggelegd, in het tweede geval speelt zij 
slechts een bijrol. Er zij hier met klem op gewezen dat de in deze fase ontworpen inhoudsopgave 
geen knellend keurslijf moet worden. Het is niet in de laatste plaats bedoeldom u over de drempel van 
het schrijven heen te helpen.  

Indien u uw scriptie naar aanleiding van een stage schrijft, dan zal de afbakening van de 
probleemstelling en de verantwoording van de opzet in overleg met uw stageplaats worden 
vastgesteld.  

 
Verzamelen van materiaal  
Vaak krijgt u van uw scriptiebegeleider bij uw onderwerp wat literatuur op. Indien u uw scriptie naar 
aanleiding van een stage schrijft, dan zal ook de begeleider op het stageadres (stagebegeleider) u 
behulpzaam kunnen zijn. Maar u zult voornamelijk zelf moeten zoeken. U kunt dat systematisch doen, 
via de systematische catalogus van de Universiteitsbibliotheek en de systematische inhoudsopgaven 
en registers van handboeken en biografieën. Vanzelfsprekend dient u de moderne media zoals CD-
ROM en Internet niette schuwen maar er ook niet volledig op te vertrouwen. Het selecteren van de 
juiste trefwoorden is namelijk niet eenvoudig. Gebruik de CD-ROM en Internet vooral ter 



ondersteuning. U kunt ook werken volgens de zogenaamde sneeuwbalmethode. U begint met een 
boek, een recent boek, zoekt de literatuur op waarnaar het boek verwijst en zo verder. De eerste 
methode is doeltreffender. Zij geeft vollediger informatie (en maakt het mogelijk de volledigheid van 
uw informatie enigermate te controleren) en zij geeft minder overbodige, dus 'storende' titels. De 
tweede methode werkt echter soms sneller en zij is onvermijdelijk als u zich op ongebaand terrein 
beweegt. Dit laatste zal met een scriptie veelal zelden het geval zijn.  

In de praktijk zal het veelal een combinatie van beide methoden worden. Belangrijk is dat u de 
literatuur kritisch bestudeert en met het oog op het gekozen onderwerp doeltreffend selecteert. Het is 
niet noodzakelijk alle verzamelde gegevens in de scriptie te verwerken.  

Buiten de Universiteitsbibliotheek kan men soms met vrucht gebruik maken van voorlichtingsdiensten 
en bibliotheken van internationale organisaties, ambassades, departementen, provincies en 
gemeenten. Voorst zij gewezen op de bibliotheek van de Staten Generaal, het Ministerie van 
Financiën, het International Bureau of Fiscal Documentation te Amsterdam, de Koninklijke Bibliotheek 
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.  

Bij uw onderzoek zult u veel voor uw scriptie relevant materiaal tegenkomen. Noteer alles wat u wilt 
onthouden, vertrouw niet teveel op uw geheugen. Noteer afzonderlijke citaten op losse, aan een zijde 
beschreven velletjes of kaartjes van een vast formaat, zodat u de gegevens later op verschillende 
manieren kunt rangschikken. Vergeet nooit de vindplaats van een citaat op uw notitie te vermelden. 
Noteer de titel van een geraadpleegd werk direct volgens de geldende regels voor bronvermelding. 
Voeg er voor eigen gebruik het bibliotheeknummer aan toe; dat bespaart u veel gezoek, wanneer u 
later nog eens iets wilt nazien. Het is bovendien raadzaam om aan de hand van de concept 
inhoudsopgave aan te geven voor welk(e) de(e)l(en) van de scriptie u het gevonden materiaal zou 
willen gebruiken.  

U kunt bij het noteren twee methoden volgen: het letterlijk overschrijven of (foto)kopiëren van 
tekstgedeelten of het weergeven daarvan in uw eigen woorden. De eerste methode is alleen 
noodzakelijk als door niet-letterlijke weergave iets essentieel verloren zou gaan (rechtsteksten, 
technische termen, woordkeus, subjectieve formulering). Het weergeven in eigen woorden dwingt u te 
begrijpen wat u opschrijft. Overschrijven van tekst gedeelten kan zeer mechanisch geschieden, met 
het gevolg dat u later zit met een massa citaten, waarvan u eigenlijk niet meer weet waarom u ze hebt 
opgeschreven. Begin overigens pas te excerperen, nadat u een overzicht van het hele werk hebt.  

 
Ordenen van gegevens  
Voordat u overgaat tot het schrijven van een eerste versie van uw scriptie, zult u het gevonden 
materiaal moeten ordenen. Hierbij vervullen de paragraaf` verantwoording van de opzet' van 
hoofdstuk 1 en de inhoudsopgave (zieparagraaf 6 van deze handleiding) een nuttige rol. Het kan zijn 
dat u tijdens uw onderzoek bemerkt dat zij aanpassing behoeven. Zo nodig neemt u contact op met 
uw scriptiebegeleider (en indien van toepassing met uw stagebegeleider).Het is zaak na het zoekwerk 
alle energie te investeren in de systematische ordening van de gegevens. 

Het is het eenvoudigst om aan de hand van de concept inhoudsopgave te beginnen met een 
rubricering van de gevonden gegevens. Onderwerp bij onderwerp. Per onderwerp bedenkt u tevens of 
de in de concept inhoudsopgave neergelegde(voorlopige) logische volgorde aanpassing (bijvoorbeeld 
beperking, uitbreiding, generalisering, detaillering) behoeft.  

In deze fase van het scriptieonderzoek begint het schrijfproces. U stelt het schema van behandeling 
vast. U moet daarbij de probleemstelling van uw scriptie steeds voor ogen houden. Zoals hierboven al 
is aangegeven dient de concept inhoudsopgave geen knellend keurslijf te worden. Het is heel goed 
mogelijk dat tijdens het schrijven zelf nieuwe ideeën en oplossingen naar voren komen, in verband 
waarmee de gekozen indeling moet worden gewijzigd. Het schrijven van een scriptie is nu eenmaal 
een proces dat vele stappen vergt, en tijdens iedere stap kunnen zich verrassingen voordoen. Hierin 
ligt juist het creatieve aspect van het schrijven. Bijbelangrijke aanpassingen van de probleemstelling, 
de verantwoording van de opzet en de inhoudsopgave dient u echter met uw scriptiebegeleider 



contact op te nemen.  

Indien u uw scriptie naar aanleiding van een stage schrijft, dan ligt het niet voor de hand dat dergelijke 
belangrijke aanpassingen nodig zullen zijn. Mocht dit wel het geval zijn, dan zal nader overleg met uw 
stageplaats plaatsvinden.  

 
Compositie  
Uitgaande van een vastgesteld schema van behandeling kunt u nu de penter hand nemen. U zult uw 
eigenlijke betoog vooraf moeten laten gaan dooreen inleiding en moeten afronden met een 
samenvatting / conclusies. Dit geldt zowel voor elk hoofdstuk als voor de scriptie als geheel. De 
basisstructuur van de scriptie wordt dan als volgt: 

1. een inleidend hoofdstuk (hoofdstuk 1) waarin de keuze van het onderwerp wordt gemotiveerd, 
de probleemstelling van de scriptie wordt gepresenteerd en het onderwerp nader wordt 
afgebakend zonder dat op de conclusies wordt vooruitgelopen en de verantwoording van de 
opzet van descriptie wordt gegeven (de kop); 

2. een uiteenzetting waarin een met feitenmateriaal ondersteund gemotiveerd betoog wordt 
gehouden, eventuele afwijkende meningen worden besproken en waarin het vooral erom gaat 
met eigen woorden uw mening naar voren te brengen; in afzonderlijke hoofdstukken komen 
de deelonderwerpen aan de orde (de romp); 

3. een samenvatting waarin u de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek aangeeft en 
waarbij u het verband tussen de probleemstellingen de conclusies in het oog houdt (de staart). 

Het schrijven van de scriptie komt er eigenlijk op neer dat u het gevonden materiaal volgens het 
vastgestelde schema (de inhoudsopgave) verwerkt tot een betoog dat gefundeerd is op de zojuist 
uiteengezette basisstructuur. Ogenschijnlijk kunt u nu geen kant meer op en dient u ermee te volstaan 
uw scriptie in de vastgestelde volgorde te schrijven. Inderdaad is dit een mogelijkheid. Het resultaat 
zal dan hoogstwaarschijnlijk een dor, levenloos stuk zijn. U kunt het echter ook anders bekijken. Juist 
omdat u zoveel voorwerk hebt verricht en zich bewust bleek van de noodzaak een logische structuur 
aan te brengen in uw betoog, kunt u het nu wagen de teugels te laten vieren en uw creativiteit te 
steken in (de vormgeving van) uw scriptie. In dat verband kunt u de `pen' laten leiden door uw intuïtie 
en associaties en kunt u zo nodig de schema's (gedeeltelijk) aanpassen. Onverwachte overgangen en 
zijsprongen kunnen de lezer vaak boeien en hem het gevoel geven dat uw betoog meer is dan een 
fotografisch verslag van uw bevindingen.  

Als afsluiting van dit onderdeel volgen hieronder -bij wijze van suggestie - een aantal mogelijkheden 
voor de vormgeving van uw betoog waarbij bepaalde combinaties zeer wel mogelijk zijn: 

1. de inleiding: 
- vanuit het meer algemene naar het bijzondere; 
- het probleem stellen in de vorm van een vraag; 
- goed gekozen citaat; 
- definiëring van het te stellen probleem; 

2. het eigenlijke betoog: 
- analyse - kritiek - gemotiveerd oordeel; 
- bij een vergelijking: samenhang - verschil - onderlinge afhankelijkheid; 
- these - antithese - synthese; 
- uiteenzetting - bespreking - waardering; 

3. afsluiting: 
- na een algemeen betoog een persoonlijke stellingname; 
- definitief antwoord op de in de inleiding gestelde vraag; 
wijder perspectief openen (verwante problemen even aanstippen; een meer algemene 
stellingname); 
- andere manieren om het probleem te behandelen even noemen; 
- goed gekozen citaat; 
- praktische toepassing; 



- samenvattende conclusie. 

NB. Zorg voor een goede indeling in alinea's. Vermijd een opeenvolging van alinea's zonder enig 
logisch verband. De grens tussen alinea's dient scherp gemarkeerd te zijn. Mogelijke verbanden 
tussen alinea's: 
- er is sprake van een climax; 
- er is sprake van een tegenstelling; 
- er is sprake van een opsomming van verschillende standpunten of aspecten van een zaak. 

Voorts dient een alinea een hoofdgedachte te bevatten, welke het bestaan het begin of aan het eind 
kan worden geplaatst: de rest zijn verklaringen ter illustratie. 

 
Vallen en opstaan  
Een ingewikkeld probleem waarvoor iedere schrijver zich steeds weergesteld ziet, is de vraag hoe hij 
zijn stuk moet beginnen. Voor een scriptie geldt dit ook, al vindt men steun in de probleemstelling die 
men in dit stadium wel duidelijk voor ogen zal hebben. Maar een probleemstelling alleen vormt nog 
geen goede inleiding. De eerste zinnen van het werkstuk moeten zodanig klinken dat ze de lezers 
motiveren tot verder lezen. Het verdient daarom aanbeveling de veelal abstracte vraagstelling te 
concretiseren met behulp van een voorbeeld uit de dagelijkse werkelijkheid. 

Als niet dadelijk een "pakkend" begin uit de `pen' vloeit, schrijf dan eerst die gedeelten van de scriptie 
die u het gemakkelijkst lijken. Misschien is daar materiaal te vinden dat (ook) voor de inleiding kan 
worden gebruikt. Blijf in ieder geval niet wachten op inspiratie, maar ga aan het werk!  

Slechts weinigen lukt het dadelijk een definitieve tekst aan het papier toe te vertrouwen. Er is niemand 
die dat van u verlangt. Streef bij het schrijven van een eerste versie niet naar perfectie. Alles wat op 
papier komt, kan in een later stadium verbeterd worden. Ga onbevangen aan het werk. Probeer 
tijdens het schrijven zo open mogelijk te staan voor nieuwe ideeën die zich aandienen en noteer deze. 
Bekommert u zich niet om de juiste stijl of spelling of het juiste woord. Ga niet lang zitten nadenken tot 
de scherpste formulering is gevonden. Vanuit een basistekst kan later altijd worden gewerkt aan een 
volmaaktere tekst. Het zal duidelijk zijn dat u een dergelijke versie nog niet bij uw scriptiebegeleider ter 
beoordeling indient.  

In feite komt de eerste schrijffase neer op een tweede fase van materiaal verzamelen. Staat de 
basistekst eenmaal op papier, dan moet opnieuw worden geordend. De verschillende brokstukken van 
het betoog worden aaneengesmeed tot een lopend verhaal. Hier en daar zullen gedachten moeten 
worden uitgewerkt.  

Argumentaties worden tegen het licht gehouden en bekeken wordt of overgangen tussen de 
verschillende onderdelen wel logisch zijn. Verder zult u taal en stijl moeten bijschaven en letten op 
een consequent volgehouden spelling. Hierbij kan de spellingscontrole van het 
tekstverwerkingsprogramma u goede diensten bewijzen. Het verdient ten slotte de aanbeveling de 
definitieve tekst zelf uit te tikken, zodat ook de laatste oneffenheden kunnen worden gladgestreken. 
Een dergelijke tekst is rijp om bij uw scriptiebegeleider in te dienen en te bespreken. U dient er wel 
rekening mee te houden dat uw scriptiebegeleider nog tal van op- en / of aanmerkingen zal hebben 
die u dient te verwerken. Laat u daardoor niet ontmoedigen. Dit hoort bij het schrijven van een scriptie. 
Beschouw de op- en / of aanmerkingen als een nieuwe bron van inspiratie. Mutatis mutandis geldt 
hetzelfde ten aanzien van de stagebegeleider indien u uw scriptie naar aanleiding van een stage 
schrijft. Opgemerkt zij echter wel, dat de scriptiebegeleider onafhankelijk van de stagebegeleider de 
scriptie beoordeelt. De UvT is namelijk wetenschappelijk onafhankelijk en als zodanig als enige 
verantwoordelijk voor (het wetenschappelijke niveau van) de scriptie.  

 

 



Presentatie 
De scriptie moet tenminste als volgt zijn ingedeeld: 
- titelpagina; 
- inhoudsopgave; 
- tekst; 
- eventuele bijlagen; 
- literatuurlijst; 
- jurisprudentieregister; 
- lijst met gepubliceerd beleid. 

De titelpagina moet bevatten: de titel van de scriptie, eventueel met de ondertitel, de naam, het adres, 
het telefoonnummer, de studierichtingen het administratienummer van de schrijver, de maand en het 
jaar van afsluiten van de scriptie en de samenstelling van de examencommissie.  

De tekst dient u in te delen in hoofdstukken, paragrafen en subparagrafen. Een eenmaal gekozen 
indeling dient consequent gehanteerd te worden, terwijl steeds gelijke onderdelen op gelijke wijze 
worden aangegeven, bijvoorbeeld hoofdstukken in hoofdletters en paragrafen in kleine letters met 
uitzondering van de eerste letter. De hoofdstukken hoeven niet van gelijke lengte te zijn. Door 
hoofdstukken met deelconclusies af te sluiten verhoogt u de leesbaarheid. De hoofdstukken dienen 
een kop-romp-staart opzet te hebben.  

Onder bijlagen wordt bijvoorbeeld opgenomen een lijst van afkortingen, zeer lange citaten van 
bijvoorbeeld verdragen, reglementen en wetteksten.  

Schrijf zoveel mogelijk in overzichtelijke niet al te ingewikkelde zinnen. De taal is het instrument om de 
informatie naar de lezer te brengen. Gewoonlijk is men zelf zo goed op de hoogte van de details en 
achtergronden, dat men geneigd is al te gemakkelijk te veronderstellen dat iedere andere lezer het 
betoog begrijpt. Laat uw scriptie eens lezen door een medestudent, vriend of familielid. Let op de 
spelling alsook op de eenheid van stijl. Gebruik niet afwisselend een ambtelijke, een 
wetenschappelijke en een populaire stijl. Stijlfouten zijn vaak denkfouten. Vermijd ook het afwisselend 
gebruik van ik en wij en van de tegenwoordige en verleden tijd.  

Gebruik geen `je' of `jij'. Begrippen die geen algemeen aanvaarde betekenis hebben, moeten worden 
gedefinieerd. Minder bekende buitenlandse of oud-Nederlandse rechtstermen moeten, wanneer u 
deze meermalen gebruikt, bij de eerste maal dat u ze gebruikt (in een voetnoot) worden verklaard. 
Ideaal is de scriptie die zo is geschreven, dat zij geheel of gedeeltelijk geschikt is voor publicatie.  

Meer over de criteria voor het citeren en het gebruik van noten: Leidraad juridische auteurs van de 
uitgeverij Kluwer.  

 
Typografische verzorging  
De scriptie dient te worden getypt op niet te dun, wit papier van het formaat A4. Het lettertype is CG 
Times 11 pt. De bladzijden dienen eenzijdig bedrukt te zijn, met (zoals in deze handleiding) een 
regelafstand van anderhalf (1,5) en een marge (boven / onder en links / rechts) van 2,54 cm. De 
bladzijden van de scriptie worden doorlopend genummerd.  

Citaten die meer dan twee volle regels beslaan laat men als geheel enkele lettertekens inspringen.  

Accentuering van belangrijke woorden kunt u bereiken door cursivering of onderstreping. Maak er 
echter een evenwichtig gebruik van. Accenten zijn als onderscheidingen: hoe meer u er geeft, des te 
meer verliezen zij aan betekenis.  

Gebruik cijfers alleen voor data, jaartallen, verwijzingen naar bijvoorbeeld wets- en verdragsartikelen, 
bladzijden en paragrafen en voor getallen boven de twintig. Vermeld cijfers in de tekst zoveel mogelijk, 
dus niet: de 3e keer, maar: de derde keer; niet de 18e eeuw, maar: de achttiende eeuw; niet 2 



getuigen, maar: twee getuigen, wel: 35 getuigen.  

Vermijd afkortingen in de tekst, zoals: d.w.z., n.b., m.b.t., m.i., edgt. Vervang geen woorden uit de 
tekst door een letter of letter combinatie, al moet u ze nog zo vaak typen. Dus niet: i.p.r., maar: 
internationaal privaatrecht. Ingeburgerde lettercombinaties voor namen van organisatiesof lichamen 
kunt u wel gebruiken, bijvoorbeeld: HR, SER, EG, NATO. Gebruik daartussen geen punten. De namen 
van minder bekende organisaties of lichamen kunt u ook in afkortingen gebruiken, mits u ze in een lijst 
van afkortingenvolledig vermeldt, bijvoorbeeld: ILA, International Law Association. HvJEG, Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschappen. Eigennamen worden in hoofdletters getypt.  

Gebruik bij afkortingen van boek- of tijdschrifttitels leesbare uniforme afkortingen overeenkomstig 
normblad NEN 917 (NEN = Nederlandse Norm) of anderszins. Veelal wordt in het tijdschrift zelf de 
citeerwijze aangegeven. Normblad NEN 917 is aanwezig op de universiteitsbibliotheek.  

 
Afstudeerprocedure  
U wordt pas bij voldoende niveau tot de examenzitting toegelaten. Dit is ter beoordeling van de 
scriptiebegeleider. Ook indien u uw scriptie naar aanleiding van een stage schrijft, is dit slechts ter 
beoordeling van de scriptiebegeleider. De scriptie wordt beoordeeld door een examencommissie van 
(tenminste) twee personen waarin naast uw scriptiebegeleider een universitair hoofddocent of 
hoogleraar als voorzitter zitting neemt.  

U verdedigt individueel uw scriptie ten overstaan van deze commissie in een openbare zitting waarbij 
u aanvangt met een referaat zoals omschreven onder paragraaf 15. Na afloop van het 
examengesprek wordt de zitting geschorst voor overleg, verlaat u de zaal en bepaalt de 
examencommissie het cijfer. Daarna wordt de zitting heropend en ontvangt u veelal in bijzijn van 
familie en vrienden de doctoraalbul. De voorzitter houdt een laudatio en als afgestudeerde hebt u de 
mogelijkheid van 'het laatste woord'.  

Ten minste drie weken voor de geplande datum van afstuderen moet u bij Bureau Examens een 
aanvraagformulier voor het afleggen van een examen hebben ingediend dat door uw 
scriptiebegeleider moet zijn ondertekend (in de zomerperiode geldt een afwijkende termijn, na te 
vragen bij bureau examens).Voor tijdige inlevering dient u zelf zorg te dragen.  

Ten minste tien dagen voorafgaand aan de datum van afstuderen dient u drie exemplaren van de 
definitieve versie van uw scriptie in te leveren: één bij de voorzitter van de afstudeercommissie en 
twee bij uw scriptiebegeleider.  

 
Referaat en debat tijdens het examen  
De student vangt het examen aan met een korte presentatie van maximaal10 minuten voor de 
examencommissie waarin de belangrijkste resultaten van de scriptie kort worden gepresenteerd en 
resterende vraagpunten worden aangegeven. De vorm die men kiest is vrij (al of niet gebruik van 
overheadsheets en / of hand-outs). Het wordt van harte aanbevolen de presentatie te houden aan de 
hand van een aantal stellingen.  

De bedoeling van deze presentatie is tweeërlei. Enerzijds is het een oefening voor de student in het 
mondeling presenteren, terwijl daarnaast inhoudelijk op de scriptie kan worden ingaan en de scriptie 
kan worden toegelicht.  

De examencommissie heeft de scriptie gelezen. Het is daarom niet de bedoeling de inleidende 
beschouwingen van de scriptie te herhalen. De bedoeling is wel om kort de conclusies van het 
onderzoek te presenteren en nader in te gaan op eventueel resterende vraagpunten.  

Omdat er na de presentatie ook nog tussen de student en de examencommissie zal worden 
gedebatteerd, is ervoor gekozen dat de presentatie maximaal 10 minuten mag duren. Men dient zich 
te realiseren dat in deze korte tijd echt alleen de hoofdzaken aan bod zullen kunnen komen.  



 


