201500380 Uitvoering Bacheloropdracht, TOETS 3 Bacheloropdracht

Beoordeling Bacheloropdracht TW
Naam student:
Beoordelingscriteria
[weging]
Probleemstelling
formuleren [middel]

Studentnummer:
≤5

6

7

8

9

10

Onduidelijk

Breed geformuleerd

Helder en specifiek

Helder, specifiek en
goed afgebakend

Helder, specifiek, goed
afgebakend en origineel

Excellent en
vernieuwend

Literatuur vinden,
raadplegen en
gebruiken [middel]

Vrijwel geen
aansluiting met de
wetenschappelijke
literatuur

Beperkte uiteenzetting
van de
wetenschappelijke
literatuur

Adequate uiteenzetting
van de
wetenschappelijke
literatuur

Heldere uiteenzetting
en deels kritische
beschrijving van de
literatuur

Kritische evaluatie van
de literatuur

Excellent; diepgaande
en kritische evaluatie
van de literatuur

Aanpak / ontwerp
onderzoek (incl.
onderzoeksplan) [hoog]

Ongeorganiseerd

Beperkt toegelicht;
weinig heldere
onderbouwing

Adequaat toegelicht;
passende
onderbouwing

Helder toegelicht;
goede onderbouwing

Zeer gedegen
toegelicht; kritische
onderbouwing

Excellent toegelicht;
origineel en innovatief.

Conclusies &
aanbevelingen /
Bijdrage aan de theorie
[hoog]

Onduidelijk

Duidelijk maar niet
gebaseerd op de
gerapporteerde
bevindingen

Excellent; originele en
innovatieve bijdrage
aan de bestaande
kennis over het
onderwerp

Onduidelijk

Duidelijk maar niet
gebaseerd op de
gerapporteerde
bevindingen

Zeer goed doordachte
conclusies; originele
aanbevelingen voor de
praktijk

Excellent; originele en
innovatieve
aanbevelingen voor de
praktijk

Onvoldoende

Voldoende; weinig
zelfstandig toegepast

Ruim voldoende; deels
zelfstandig toegepast

Conclusies op gedegen
wijze verbonden met de
gerapporteerde
bevindingen; goede
aanbevelingen voor
toekomstig onderzoek
Op gedegen wijze
verbonden met de
gerapporteerde
bevindingen; goede
aanbevelingen voor de
praktijk
Goed; grotendeels
zelfstandig toegepast

Zeer goed doordachte
conclusies; originele
aanbevelingen voor
toekomstig onderzoek

Indien van toepassing:
Belang en beperkingen
van een wiskundige
analyse m.b.t. een
maatschappelijk vraagstuk aangeven [laag]
Kennis toepassen die is
opgedaan in de
bachelor TW [hoog]

Conclusies gebaseerd
op de gerapporteerde
bevindingen; ruim
voldoende
aanbevelingen voor
toekomstig onderzoek
Gebaseerd op de
gerapporteerde
bevindingen; passende
aanbevelingen voor de
praktijk

Zeer goed; zeer
zelfstandig toegepast

Wiskundige resultaten
aan elkaar relateren
[middel]

Onvoldoende

Voldoende

Ruim voldoende

Goed

Zeer goed

Excellent; past dit
geheel zelfstandig en
op originele en
innovatieve manier toe
Excellent, toont
diepgaand inzicht in de
problematiek en
onderlinge verbanden.
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Schriftelijke rapportage, structuur en stijl
(vorm: wetenschappelijk artikel)
[middel]
Zelfstandigheid en
professionele
vaardigheden [middel]

Mondelinge presentatie
en verdediging [laag]

Naam student:

≤5

6

7

8

9

10

Ontoereikend; geen
logische structuur

Voldoende helder en
consistent

Helder en consistent;
adequaat geformuleerd

Helder en consistent;
goed geformuleerd;
passend
beargumenteerd

Zeer heldere en
consistente structuur;
sterke argumenten

Excellent; wekt
enthousiasme en
betrokkenheid op bij de
lezer

Sterk leunend op de
begeleiders;
toont gering
vermogen om tijdig
en goed voorbereid
te communiceren en
ook andere
vaardigheden zijn
zwak ontwikkeld
Onsamenhangende
presentatie; vage
antwoorden

Weinig zelfstandig;
toont voldoende
ontwikkelde
vaardigheden

Deels zelfstandig;
toont ruim voldoende
ontwikkelde
vaardigheden

Goeddeels zelfstandig;
toont goed ontwikkelde
vaardigheden

Zeer zelfstandig;
toont te beschikken
over zeer goed
ontwikkelde
vaardigheden

Excellent; toont over
buitengewoon goed
ontwikkelde
vaardigheden te
beschikken

Naar tevredenheid

Ruim voldoende

Goed; goede
demonstratie van
betrokkenheid bij het
onderwerp

Zeer goed; zeer goede
demonstratie van
betrokkenheid bij het
onderwerp

Excellent;
buitengewone
demonstratie van
betrokkenheid bij het
onderwerp

Eindcijfer (1 decimaal na de komma):

Opmerkingen (beide examinatoren geven aan hoe zij samen tot het eindcijfer komen):

Beoordelingsdatum:

Afronddatum: 1 februari 2019

Naam 1e examinator:

Naam 2e examinator:

Handtekening:

Handtekening:
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