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1. ROOSTER 
In week 1 vervalt het werkcollege op maandag. Cursusstart: donderdag 10 februari 
 
Week 1 
Hoorcollege 1: Introductie: De audiovisuele analyse van een verhaal  do 10-02 

Teksten: Verstraten hst. 1 & 2, 4 & Aplevich & Stanitzek 2009, 
Toelichting draaiboek, rooster en opdracht 1 
 

Week 2  
Werkcollege 1        ma 14-02  
 Bespreken opdracht 1 
 Indeling duo’s 
Hoorcollege 2: Genre en de ‘mode’ van de vertell ing    do 17-02  

Teksten: Verstraten hst. 9 & Mittell 2001, Bordwell 1982 (aanbevolen Feuer 1984) 
Toelichting opdracht 2 
 

Week 3  
Werkcollege 2         ma 21-02 
 Bespreken opdracht 2 
Hoorcollege 3: Point of view en personages    do 24-02 
 Teksten: Verstraten hst. 3 & 6, Dagrada 1988, Vernet 1989, (aanbevolen  

Klasen 1989, Verstraten 1982) 
Toelichting opdracht 3 

 
Week 4   
Werkcollege 3         ma 28-02 
 Bespreken opdracht 3 
Hoorcollege 4: Ruimte van het verhaal      do 03-03 
 Teksten: Verstraten hst. 4, Ryan 2002, Arouh 2005, Jenkins 2002  

Instructie opdracht 4 
 

Week 5   
Werkcollege 4         ma 7-03 
 Bespreken opdracht 4 
Hoorcollege 5: Tijd van het verhaal     do 10-03 

Teksten:  Verstraten hst. 7, Turim 2006, Mittel 2006 
Toelichting afwerken tussendossier en opdracht 5 
 

Week 6   
Werkcollege 5         ma 14-03 
 Bespreken opdracht 5 
Hoorcollege 6: Spektakel en excess     do 17-03 
 Teksten: Verstraten hst 10, Gunning 2006 (1986), Metz 1977, Lavik 2008, 

(aanbevolen Gurevitch 2010) 
 Toelichting eindpaperonderwerpen 
 
Week 7   
Werkcollege 6         
DEADLINE TUSSENDOSSIER       ma 21-03 

Inleveren tussendossiers op papier tijdens het werkcollege en digitaal via Blackboard 
 Bespreken opdracht 5 
 Brainstormen papertopics & toelichting paperopzet 
Geen hoorcollege         
DEADLINE PAPERONDERWERPEN      do 24-03 
 Inleveren via Blackboardmail vóór 10 uur. Goedkeuring door docent. 
 
Week 8   
Geen werkcollege         
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DEADLINE PAPEROPZET       ma 28-03 
 Inleveren paperopzet digitaal via Blackboard (assignments) vóór 10 uur 
 Deze week goedkeuring van je paperopzet door je docent. 
 Let op: je mag alleen met goedgekeurde opzet door! 
Geen hoorcollege        do 31-3 
 
Week 9     
Werkcollege 7            
DEADLINE FIRST DRAFT EINDPAPER      ma 4-04 
 Peer-feedback & papertips 

Let op: een eerste versie en de peer-feedback die je geeft tellen niet mee voor je eindcijfer, 
maar fungeren wel als  randvoorwaarde voor het nakijken van de paper. 
 

DEADLINE EINDPAPER       vrij 8-04 
Inleveren digitaal via Blackboard (Ephorus) en in papieren versie (cursuspostvak KNG 20) voor 17 
uur. 
 
 
2. CURSUSBESCHRIJVING 
 
Theorie, analyse en geschiedenis van de media zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: de analyse van 
audiovisuele ‘teksten’ ligt aan de basis van de ontwikkeling van mediatheorie en de bestudering van de 
historische dynamiek van het medialandschap. In deze cursus staat het ontwikkelen van 
analysevaardigheden voor uiteenlopende mediateksten centraal. De nadruk ligt op de vraag hoe 
audiovisuele teksten vertellen, oftewel de narratieve analyse van complexe media-uitingen (film, 
televisie, nieuwe media). Deze cursus sluit aan op Theorie en Analyse van AV-Media I waarin de 
basisbegrippen voor het beschrijven en analyseren van audiovisuele teksten aangeleerd werden. In deze 
cursus gaan wij kijken in hoeverre vertelvormen in verschillende media van elkaar verschillen of juist 
overeenkomsten vertonen. Het ontwikkelen van analysevaardigheden in deze cursus leidt tot het 
zelfstandig uitvoeren van een comparatieve (vergelijkende) analyse van een (of meer) audiovisuele 
tekst(en). 
 
Centrale vragen in de cursus zijn: 
 

• Wat zijn kenmerken van een audiovisuele vertelling? 
• Wat zijn typische vertelvormen in film, tv en nieuwe media? 
• Op welke manier neemt een medium vertelvormen van een ander medium over? 
• Welke benaderingen zijn er om de vormaspecten van een audiovisuele vertelling te analyseren? 
• Op welke theoretische vooronderstellingen berusten deze benaderingen? 
• Welk verband bestaat volgens deze benaderingen tussen de vorm en de betekenis van een 

audiovisuele tekst? 
 
In de hoorcolleges worden aan de hand van voorbeelden uit films, televisieprogramma’s en nieuwe 
media-uitingen de meest invloedrijke theoretische paradigma’s (zoals de semiotiek, de narratologie en 
de cultuurkritiek), begrippen en benaderingen (met name de narratieve analyse en de comparatieve 
media-analyse) uitgebreid besproken en toegelicht. Meer specifiek gaan we kijken naar aspecten zoals 
genre, intertekstualiteit, personage, perspectief, tijd en ruimte van de vertelling en hoe deze de 
audiovisuele vertelling vormgeven. 
In de werkcolleges worden verschillende analysevaardigheden geoefend. Elke week werken de studenten 
in duo’s een analyse uit waarin zij de gelezen literatuur aan een film (en steeds dezelfde, zogenaamde 
kernfilm) relateren. In hun eindpaper voeren de studenten op de basis van de verworven kennis en 
vaardigheden individueel een comparatieve analyse aan de hand van één of meerdere zelf gekozen 
analyseobjecten uit.  
 
2.1. Cursusdoelen 
Studenten (1) verwerven kennis van audiovisuele verbeeldingsprincipes op gevorderd niveau, (2) leren 
complexe structuren van audiovisuele teksten te beschrijven en te analyseren, (3) verkrijgen inzicht in 
het belang van een comparatief perspectief voor de analyse van audiovisuele teksten. 
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2.2. Academische vaardigheden 
De vaardigheid van het analyseren hangt onlosmakelijk samen met de vaardigheid deze analyse kritisch 
te verwerken in een helder gemotiveerd betoog. Daarom wordt de analysevaardigheid ook benaderd als 
schrijfvaardigheid, gebaseerd op een heldere doelstelling, probleemstelling, argumentatiestructuur en 
stijl. De cursus kent een uitgebreid schrijftraject (schrijven van een opzet, eerste versie, feedback, 
eindversie) dat elke student doorloopt om de cursus af te kunnen ronden. 
 
2.3. Studiemateriaal 

• Handleiding Academische Vaardigheden via Blackboard. 
• Boek: Verstraten, Peter (2006) Handboek Filmnarratologie. Nijmegen: Vantilt.  

(Het boek is te koop bij Selexyz op de Minrebroederstraat.) 
• Verplichte artikelen: In het weekoverzicht staat per week aangegeven welke artikelen 

verplicht gelezen moeten worden (zie voor volledige vermelding de literatuurlijst aan het einde 
van dit document). De meeste artikelen zijn online beschikbaar en dienen voor aanvang van de 
cursus door de studenten zelf te worden gedownload via de digitale toegang van de 
Letterenbibliotheek (Omega). Van een klein aantal artikelen zijn kopieën op de cursusplank 
geplaatst (Letterenbibliotheek). Van deze teksten dient de student zelfstandig kopieën te 
maken. 

• Films: In blokweek drie moeten alle studenten de volgende drie films gezien hebben:  
 
Amores Perros (Alejandro González Iñárritu, 2000) 
Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Michael Gondry, 2004) 
Where the Wild Things are (Spike Jonze, 2009) 
 
Één van de films, de zogenaamde ‘kernfilm’ waar studenten in duo’s gedurende de cursus 
aan werken, moet verplicht worden aangeschaft. De titels worden tijdens de eerste 
werkgroepbijeenkomst aan de studenten toegewezen. 

• Aanvullende l iteratuur: Op de cursusplank in de Letterenbibliotheek zal een map met 
aanvullende artikelen als mede enkele standaardboeken geplaatst worden. 

• Websites: Aanvullend oefenmateriaal is te vinden op onderstaande websites:  
Yale Filmstudies Programme, met voorbeelden van de meest gangbare verbeeldingsprincipes, 
David Bordwells’s site, met voorbeeld-essays en 
Semiotics for Beginners 
 

 
3. TOETSING 
 
Beoordeeld worden (1) kennis en inzichten (2) analyse- vaardigheden, (3) academische vaardigheden, 
op basis van de  mondelinge discussies, het geven van feedback en de geschreven teksten. In deze 
cursus wordt getoetst aan de hand van drie deeltoetsen:  
 
A. Tussendossier  (35%): Deadline 21-03-2011 

• Duo-opdracht 
• Omvat (herschreven) weekopdrachten 1-6, inclusief bronvermelding en volledige literatuurlijst  
• Inleveren (printversie) tijdens werkcollege 6 en digitaal via Ephorus op Blackboard 
• Het tussendossier moet compleet en voldoende zijn (5,5) als voorwaarde voor de beoordeling 

van de eindopdracht  
 

B. Participatie en feedback (15%) 
• Weekopdracht 1 (individueel) 
• Presentatie van een weekopdracht tijdens de les 
• Deelname aan de discussie tijdens de les en mondelinge feedback aan medestudenten 
• Individuele schriftelijke feedback aan medestudent (peer-feedback, zie week 9) 
• Op tijd inleveren van een paperonderwerp en -opzet 
 

C. Eindwerkstuk (50%): Deadline 08-04-2011 vóór 13 uur 
• Individuele analyse 
• Omvang ca. 3000 woorden (+/- 10%), exclusief literatuurlijst  
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• Inleveren op papier in cursuspostvak KNG 20 (begane grond) voor 17 uur en digitaal via 
Ephorus op Blackboard 

 
 
4. AFWEZIGHEIDSREGELING 
 
Aanwezigheid bij alle hoor- en werkcolleges is verplicht.  
 
Voor de hoorcolleges geldt: De deelname aan de hoorcolleges wordt bijgehouden via een 
presentielijst. De aanwezigheid tijdens de hoorcolleges is voor de docent een indicatie voor 
studiehouding, planningsvermogen en motivatie van de student. Het is de verantwoordelijkheid van de 
student zelf in het geval van afwezigheid de gemiste lesstof in te halen. 
 
Voor de werkcolleges geldt: Afwezigheid kan alleen met geldige reden en dat ook maar één keer. In 
dit geval  dient de student zich van tevoren af te melden via een e-mail naar de werkgroepdocent. Een 
eenmalige uitval bij een werkcollege kan door een extra opdracht gecompenseerd worden. Dit heeft 
geen invloed op de hoogte van het eindcijfer, maar is een voorwaarde om de cursus te voltooien (zie de 
vervangende opdracht aan het eind van dit document). Bij meer dan eenmalig verzuim - door ziekte of 
andere omstandigheden - wordt de student gevraagd om contact op te nemen met de studieadviseur.  
 
 
5. FRAUDE EN PLAGIAAT 
 
Fraude en plagiaat worden als zeer ernstig vergrijp aangemerkt bij de Universiteit. Bij constatering van 
fraude of plagiaat kan de examencommissie van de opleiding strenge sancties opleggen. In het ergste 
geval kan de examencommissie een verzoek doen aan het College van Bestuur om een student van de 
opleiding te laten verwijderen. 
 
Onder fraude en plagiaat wordt verstaan het handelen of nalaten van een student, waardoor een juist 
oordeel over zijn/haar kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt. Meer 
concreet: er is sprake van fraude als een student tijdens een tentamen spiekt of niet uitdrukkelijk 
toegestane bronnen van informatie gebruikt (via bijvoorbeeld GSM of andere elektronische apparatuur). 
Van plagiaat is sprake bij het in een scriptie of ander werkstuk gegevens of tekstgedeelten van anderen 
overnemen zonder bronvermelding. Onder plagiaat valt onder meer: 

• het knippen en plakken van tekst van digitale bronnen zoals encyclopedieën of digitale 
tijdschriften zonder aanhalingstekens en verwijzing; 

• het knippen en plakken van teksten van het internet zonder aanhalingstekens en verwijzing; 
• het overnemen van gedrukt materiaal zoals boeken, tijdschriften of encyclopedieën zonder 

aanhalingstekens en verwijzing; 
• het opnemen van een vertaling van bovengenoemde teksten zonder aanhalingstekens en 

verwijzing; 
• het parafraseren van bovengenoemde teksten zonder verwijzing. Een parafrase mag nooit 

bestaan uit louter vervangen van enkele woorden door synoniemen; 
• het overnemen van beeld-, geluids- of tekstmateriaal van anderen zonder verwijzing en 

zodoende laten doorgaan voor eigen werk; 
• het overnemen van werk van andere studenten en dit laten doorgaan voor eigen werk (indien 

dit gebeurt met toestemming van de andere student is de laatste medeplichtig aan plagiaat); 
• het indienen van werkstukken die verworven zijn van een commerciële instelling (zoals een 

internetsite met uittreksels of papers) of die tegen betaling door iemand anders zijn 
geschreven. 

N.B.: Ook wanneer in een gezamenlijk werkstuk door één van de auteurs plagiaat wordt gepleegd, zijn 
de andere auteurs medeplichtig aan plagiaat, indien zij hadden kunnen of moeten weten dat de ander 
plagiaat pleegde. Het opnieuw inleveren van eigen werk is weliswaar strikt genomen geen plagiaat, maar 
is toch niet toegestaan. De beoordeling zal een onvoldoende zijn, omdat de student niet aan de 
inspanningsverplichting heeft voldaan. 
In de Onderwijs- en Examenregeling (artikel 5.13) is vastgelegd wat de formele gang van zaken is als er 
een vermoeden van fraude/plagiaat is, en welke sancties er opgelegd kunnen worden. 
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De Universiteit Utrecht zorgt ervoor dat je zo vroeg mogelijk in je opleiding de principes 
van wetenschapsbeoefening bijgebracht krijgt en op de hoogte wordt gebracht van wat 
de instell ing als plagiaat beschouwt, zodat je weet aan welke normen je je moet houden. 
 
 
6. WERKZAAMHEDEN & OPDRACHTEN 
 
6.1. Weekopdrachten 
Studenten werken gedurende deze cursus in duo’s aan zogenaamde weekopdrachten. De 
weekopdrachten worden aan de hand van één (en steeds dezelfde) van de kernfilms gedaan, maar ten 
behoeve van de groepsdiscussies en de opdrachten in de werkgroepbijeenkomsten is het verplicht alle 
films tijdens de eerste blokweek en voor de tweede werkgroepbijeenkomst te bekijken. De 
weekopdrachten mogen na de werkgroepbijeenkomst herschreven worden. De herschreven opdrachten 
worden als tussendossier ingeleverd. Duo’s die zonder printversie naar het werkcollege komen 
krijgen puntenaftrek op hun participatiecijfer. 
 
De opdrachten dienen gebruik te maken van de gelezen teksten: gebruik vakterminologie, licht 
concepten toe, verwerk een citaat, vergelijk teksten met elkaar. Maar let op: in de meeste gevallen kun 
je een tekst niet direct op je film”toepassen”. Het gaat dan erom dat je op de bruikbaarheid van de 
aangediende concepten en argumenten voor de analyse van je kernfilm reflecteert. Gebruik voor alle 
opdrachten minimaal twéé teksten (inclusief Verstraten). Om de keuze van je tekst te gelezen te 
gelezen te worden. Verwijzingen naar eerder besproken teksten dienen een duidelijke verdieping aan te 
brengen. De analyses zijn door gedetaileerde observaties onderbouwd (shot-by-shot-analyse). 
Op elke opdracht staat het opdrachtnummer, naam en studentnummer vermeld. Naar de literatuur uit 
de literatuurlijst (zie eind van dit document) wordt verwezen door de naam van de auteur, het jaar van 
publicatie en het paginanummer tussen haakjes in de tekst te zetten (Simons 2003, 45). 
N.B. Beantwoord de opdrachten niet puntsgewijs, maar in een doorlopende tekst. Geef structuur door 
gebruik van alinea’s! 
 
Opdracht 1 (individueel; +/-500 woorden) 
Door deze opdracht maak je kennis met de kernfilms. Je analyseert de trailer van één van de films en 
verwerkt daarin zoveel mogelijk de gelezen literatuur. De hoofdvraag van je analyse luidt: op welke 
manier creëert de trailer verwachtingen van de film? Bekijk alle trailers van de kernfilms op internet. 
Kies een trailer en ga met onderstaande subvragen aan de slag: 

• Welke verwachtingen schept de trailer met betrekking tot de film (hoofdpersonages, conflict, 
verloop van het verhaal, genre, stijl)? Welke vragen roept hij op? 

• Waardoor komen deze verwachtingen tot stand? Noem de voornaamste audiovisuele 
kenmerken van de trailer (zoals montage, geluid) en beschrijf op welke manier deze bijdragen 
aan de verwachtingen die de trailer schept. 

Belangrijk is, dat je op je eigen waarneming reflecteert en je afvraagt waardoor en hoe jouw waarneming 
gestuurd wordt. Een eigen oordeel over de film of de trailer is geen onderdeel van de opdracht! Zorg 
ervoor dat je de vragen volledig en genuanceerd beantwoord. 
Deze eerste opdracht telt me voor je participatiecijfer. 
Let op: de keuze voor een trailer is nog niet de definitieve keuze voor een kernfilm. Het kan 
gebeuren dat je tijdens de werkgroepbijeenkomst voor een andere film wordt ingedeeld. 
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Werkgroepbijeenkomst 1 
Deze eerste bijeenkomst is gericht op het analyseren van een trailer. We zullen de belangrijkste punten 
uit het hoorcollege bespreken en de meest gangbare verbeeldingsprincipes en filmische middelen de 
revue laten passeren (aansluiting Theorie en Analyse I). 
In de bijeenkomst wordt tevens aandacht gegeven aan het onderscheid tussen beschrijven, analyseren 
en beoordelen. Aan het eind van de bijeenkomst zullen de duo’s gevormd en kernfilms verdeeld worden. 
 
Opdracht 2 (+/- 700 woorden) 
Het begin van een film is niet altijd het begin van het verhaal. In deze opdracht schrijven duo’s een 
analyse van de openingssequentie van hun kernfilm met als centrale vraag: Op welke wijze worden er 
verwachtingen gecreëerd, conflicten geïntroduceerd dan wel vragen opgeroepen. Beantwoord vragen 
zoals: Hoe verwacht je dat het verhaal verder gaat en hoe komt dat? Wat ‘leer’ je over de wereld waarin 
het verhaal zich afspeelt, de personages en hun motieven? Welke rol spelen genrekenmerken en 
intertekstuele verwijzingen hierbij? In hoeverre wijkt deze specifieke openingsequentie af van andere 
openingssequenties die tijdens het hoorcollege getoond werden? Deze vragen zijn maar 
voorbeeldvragen, die overgenomen maar ook aangepast kunnen worden. Uiteindelijk gaat het erom dat 
in jouw analyse de kenmerken van de specifieke openingssequentie duidelijk naar voren komen. 
Begin de opdracht met het bepalen van de lengte van de openingssequentie (noteer tijdscode) en een 
korte beschrijving van de sequentie. Geef ook aan waarom de ‘opening’ van de film volgens jou hier 
eindigt. (Deze vraag kun je ook beantwoorden zonder op de verdere verloop van de film in te gaan.) 
 
Werkgroepbijeenkomst 2 
Let op: Zorg ervoor dat je alle drie films voor werkgroepbijeenkomst gezien hebt. 
Deze bijeenkomst is gericht op het onderzoeken op welke wijze de kernfilm al dan niet herkenbare 
formules hanteert in de openingsequentie, en in hoeverre verwachtingen die in de openingssequentie 
gecreëerd worden (vragen, begrijpelijkheid, herkenbaarheid, verrassing, etc.) de lezing van de film 
vormgeven. In de bijeenkomst zullen enkele duo’s gevraagd worden hun opdracht te presenteren. 
Daarnaast zal in dit college aandacht besteed worden aan segmentatie als onderdeel van de analyse: 
waar eindigt het begin van een film en waar begint het einde? 
 
Voor opdrachten 3-6 geldt het volgende: Alle duo’s bepalen ter voorbereiding een kort 
fragment (ca. 2-5 minuten) dat in de bijeenkomst getoond kan worden. Elke opdracht 
omvat een korte beschrijving van het geselecteerde fragment.  
 
Opdracht 3 (+/- 700 woorden) 
Deze week staat de constructie van een vertelperspectief en de personages centraal. Duo’s schrijven 
een analyse van een eigen gekozen fragment van de kernfilm aan de hand van de opgegeven teksten. 
Het gekozen fragment kan uitspraken uit de tekst onderbouwen of bevestigen, maar kan deze 
eventueel ook kritisch bevragen of aanleiding geven deze te nuanceren.  
 
Werkgroepbijeenkomst 3 
In de bijeenkomst zullen enkele duo’s gevraagd worden hun vragen en bevindingen te presenteren, 
waarna deze kritisch zullen worden bediscussieerd en van feedback worden voorzien door de andere 
groepen. We zullen in deze bijeenkomst tevens aandacht besteden aan het kritisch-explorerend inzetten 
van academische teksten in de analyse. 
 
Opdracht 4 (duo; +/- 700 woorden) 
Deze week staat de constructie van de narratieve ruimte in audiovisuele media centraal. Duo’s schrijven 
een analyse van een eigen gekozen fragment van de kernfilm aan de hand van de opgegeven teksten 
met als centrale vraag: Op welke wijze construeert de film ruimte en op welke wijze is deze constructie 
anders dan, dan wel vergelijkbaar met de ruimtelijke constructies in andere media? Het primaire 
analyseobject is de kernfilm, maar duo’s vergelijken in deze opdracht een fragment uit hun kernfilm met 
een (fragment uit) een andere mediale tekst (film, tv, nieuwe media). Het doel is door de vergelijking 
met een ander mediaal analyseobject de specifieke constructies van ruimte en tijd in hun kernfilm 
verder uit te werken. 
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Werkgroepbijeenkomst 4 
In de bijeenkomst zullen enkele duo’s gevraagd worden hun vragen en bevindingen te presenteren, 
waarna deze kritisch zullen worden bediscussieerd en van feedback worden voorzien door de andere 
groepen. Daarnaast zullen we stilstaan bij de wijze waarop een comparatief perspectief sturend kan zijn, 
of meegenomen kan worden in de analyse. 
 
Opdracht 5 (duo; +/- 700 woorden) 
Deze week onderzoeken wij de tijdsaspecten van mediale vertellingen. Welke rol speelt chronologie in 
de vertelling en op welke manier wordt deze eventueel doorbroken? Wat betekent dat voor de manier 
waarop de kijker de vertelling construeert? Duo’s schrijven een analyse van een eigen gekozen fragment 
van de kernfilm aan de hand van de opgegeven teksten. Ze formuleren zelf een hoofdvraag en minimaal 
twee subvragen en bepalen de kernconcepten van deze bevraging (denk bijvoorbeeld aan volgorde, 
ritme en frequentie).  
 
Werkgroepbijeenkomst 5 
In de bijeenkomst zullen enkele duo’s gevraagd worden hun vragen en bevindingen te presenteren, 
waarna deze kritisch zullen worden bediscussieerd door de andere groepen. Daarnaast wordt extra 
aandacht besteden aan het formuleren van hoofd- en subvragen en het bepalen van analyseconcepten. 
 
Opdracht 6 (duo; 600-800 woorden) 
Duo’s schrijven een analyse van een eigen gekozen fragment van de kernfilm aan de hand van de 
opgegeven teksten. Ze formuleren een hoofdvraag en een aantal subvragen die gericht zijn op de wijze 
waarop attracties en vormen van performance de vertelling onderbreken, ondersteunen, of op andere 
wijze zich verhouden tot de tot nu toe besproken aspecten van beeldvertellingen (genre, vertelposities, 
tijd, ruimte, vertelposities). Maak voor deze opdracht eventueel gebruik van eerder gelezen teksten en 
de hoorcollegestof. 
 
Werkgroepbijeenkomst 6 
In de bijeenkomst zullen enkele duo’s gevraagd worden hun vragen en bevindingen te presenteren, 
waarna deze kritisch zullen worden bediscussieerd door de andere groepen. Tevens is er tijd om over 
paper-onderwerpen te brainstormen en het formuleren van een analysevraag te oefenen. Ook wordt er 
aandacht besteed aan het gebruik van het beoordelingsformulier in verband met de opdracht voor de 
volgende week. 
 
6.2. Eindpaper 
Vanaf week 6 wordt in deze cursus intensief naar de eindpaper toegewerkt. Om de cursus te voltooien 
moeten alle stappen door de student afgerond worden. Deze stappen zijn als volgt: 
 
Paperonderwerp (individueel, +/- 100 woorden) 
Voor goedkeuring naar werkgroepdocent mailen (blackboardmail) op 24-03, vóór 10 uur. 
 
Paperopzet (individueel, +/- 600 woorden) 
Voor goedkeuring inleveren via Blackboard (assignments) op 28-03-2010, vóór 10 uur. 
Je ontvangt de goedkeuring van je opzet via Blackboard. Onderdelen van de opzet: 

• Relevante hoofdvraag & samenhangend stel analysevragen: subvragen die geschikt zijn om de 
hoofdvraag te beantwoorden; 

• Toelichting op het verband met de collegestof: benoem thema’s, kernconcepten en 
vraagstukken uit de teksten en hoorcolleges; geef aan welke teksten uit de literatuurlijst je wilt 
gebruiken (minmaal 3 bronnen inclusieve Verstraten) en motiveer je keuze; 

• Toelichting op het comparatieve invalshoek van de analyse: waar ligt de focus van de 
vergelijking? 

• Verantwoording analyseobjecten: beschrijf je analyseobjecten kort. Waar liggen de 
overeenkomsten, waar de verschillen, waarom heb je voor deze analysefocus gekozen? 

• Mogelijke hoofdstukindeling: per hoofdstuk één subvraag aangeven. 
• Verslag over literatuuronderzoek: geef drie aanvullende bronnen aan (wetenschappelijke 

artikelen) en licht deze kort toe, verantwoord je keuze (wat is de kern van het artikel, wat zijn 
centrale concepten en argumenten, op welke manier wil je van de bron gebruik maken?) 

Alleen een volledige opzet wordt door je docent goedgekeurd. 
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First Draft/Eerste Versie (meenemen naar werkgroepbijeenkomst 7) 
Voor het schrijven van je eindpaper, zie toelichting “eindpaper” op Blackboard. 
Gebruik het formulier “Beoordeling eindpaper” om zelf voorafgaand aan de werkgroepbijeenkomst te 
controleren of je paper aan de eisen voldoet die aan deze opdracht gesteld zijn. 
 
Feedback (tijdens werkgroepbijeenkomst 7) 
De studenten brengen een printversie van hun eerste versie en het beoordelingsformulier 
(Blackboard) mee naar het werkcollege. 
Let op: wie zonder geldige niet naar het werkcollege komt heeft geen recht op feedback en individuele 
begeleiding door de docent (spreekuur). 
 
Eindversie (ca. 3000 woorden) 
Deadline 8-04-2011 voor 17 uur. Je verwerkt minimaal twee bronnen uit de cursusliteratuur en drie 
zelfgezochte wetenschappelijke teksten. Voor nadere toelichting zie document ‘eindpaper’ op 
Blackboard. 
 
 
7.  REPARATIEOPDRACHT 
 
Studenten die een werkgroepbijeenkomst hebben moeten missen dienen onderstaande opdracht te 
maken en meteen de eerstvolgende bijeenkomst op papier bij de werkgroepdocent in te leveren. De 
opdracht is voorzien van naam en studentnummer, naam van de docent, werkgroepnummer, titel van 
de tekst en de films.  
Lengte: +/-800 woorden 
 
Kies één van de opgegeven teksten van de bijeenkomst die je hebt moeten missen (niet Vertraten!). 
Bespreek de belangrijkste punten uit de tekst en geef een korte van de centrale concepten en 
beweringen. Verwerk citaten. Kies vervolgens twéé kernfilms (je eigen en een andere). Reflecteer op de 
bruikbaarheid van de tekst als mogelijke analyse ingang voor de twee films. Maak een vergelijking: welke 
aspecten van de films worden door deze ingang na voren gehaald, welke blijven juist onderbelicht? Waar 
ligt dat aan? 
 
 
8.  CONTACT 
 
Vragen over de stof en de opdrachten worden bij voorkeur meegenomen naar de hoorcolleges. Voor 
overige vragen kun je terecht bij je werkgroepdocent tijdens of na afloop van de werkgroepbijeenkomst. 
Je kunt je werkgroepdocent ook bereiken door een afspraak te maken. 
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