
 

dr.ir. B.D. (dirk) Huckriede – Jan Hoenlaan 34 – 3417 CC Montfoort – 06-22220010 
info@dirkhuckriede.nl – www.dirkhuckriede.nl – KvK 30190656 – BTW NL817646449B01 
copyright & IE-rechten via PictoRight 

 
 

1 

SCRIPT – BACHELOR AFSTUDEREN 
 

1. Deze animatie gaat in op de basisprincipes achter de afstudeeropdracht zoals 
ze voor een groot aantal Bachelorstudies worden gehanteerd. 

 
2. Om een Bachelorstudie af te ronden, maak je een afstudeeropdracht en een 

Fase 4 portfolio. 
 

3. Alle informatie over het Fase 4 portfolio vind je in de daarvoor bestemde online 
leeromgeving in e-connect.  

 
4. In de Bacheloropleidingen is het ontwikkelen van het onderzoekend vermogen voor 

een goede uitoefening van jouw professie een belangrijk en terugkerend thema. 
 

5. Dit onderzoekend vermogen komt van pas in verschillende beroepsmatige situaties. 
Elementen van het onderzoekend vermogen komen terug in de integrale opdrachten zodat 
je deze elementen tussentijds kunt oefenen. 

 
6. Beheers je de vaardigheden op het gebied van onderzoekend vermogen, dan draagt dat 

bij aan de toekomstbestendigheid van jouw beroep. 
 

7. De afstudeeropdracht die je in Fase 4 van jouw Bachelorstudie maakt, integreert het 
onderzoekend vermogen met de eindkwalificaties of leerresultaten die bij jouw 
Bacheloropleiding horen. 

 
8. Door jou aanvullend op je Bachelorstudie op te leiden, ben je in staat om de 

afstudeeropdracht en het Fase 4 portfolio te maken. 
 

9. Elke Bachelorstudie bestaat uit vier Fasen. 
 

10. In Fase 1, 2 en fase 3 van jouw Bachelorstudie volg je meerdere vakinhoudelijke modules 
die afzonderlijk worden afgetoetst. 

11. Daarnaast volg je vaardigheidsmodules. Ook deze worden afzonderlijk afgetoetst. 
Zowel de vakinhoudelijke als de vaardigheidsmodules bereiden je voor op het 
afstuderen. 

12. Elke fase sluit je af met een integrale opdracht én een portfolio.  
 
13. Fase 3 sluit je af met de module “Planmatig werken en organiseren”.  

14. Deze module heeft 4 begeleidingslessen en helpt je met het opstellen van het plan 
van aanpak voor jouw afstudeeropdracht.  
 

15. Bij de integrale opdrachten, het plan van aanpak en de afstudeeropdracht ligt 
het accent op het kundig toepasbaar maken van hetgeen je in de 
Bachelorstudie hebt geleerd en ervaren. 
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16. De vaardigheidsmodules, de integrale opdrachten en het plan van aanpak helpen jou 

om de uiteindelijke afstudeeropdracht te maken en daarmee jouw Bachelorstudie 
succesvol af te ronden. 

 
17. Hierbij ligt het accent op het omzetten van de kennis en kunde die je hebt opgedaan 

in de vakinhoudelijke modules in toegevoegde waarde voor jouw eigen 
werksituatie. De wijze waarop je dat doet, noemen we een beroepsmethode. 

 
18. Elementen van deze beroepsmethode komen terug in de toetsmomenten van 

de vakinhoudelijke modules, zodat je deze elementen tussentijds kunt 
oefenen. 

 
19. Als het plan van aanpak is ingeleverd, word je gekoppeld aan je afstudeerbegeleider. Als 

je plan van aanpak met een voldoende is beoordeeld, kan je beginnen aan de 
afstudeeropdracht.  

 
20. De afstudeeropdracht bestaat uit een Beroepsproduct en een Verantwoordingsrapport. 

 
21. In het Verantwoordingsrapport toon je jouw onderzoekend vermogen aan door de 

stappen van de beroepsmethode te doorlopen. 
 

22. Deze beroepsmethode is specifiek voor jouw opleiding en staat beschreven in de 
Afstudeerhandleiding.  

 
23. De afstudeerproducten moeten aan een aantal criteria voldoen, waarbij de 

eindkwalificaties of leerresultaten van jouw Bacheloropleiding daarvoor de 
belangrijkste toetssteen vormen. 

 
24. De eindkwalificaties of leerresultaten worden gedeeltelijk afgetoetst in het Fase 4 

portfolio. De overige eindkwalificaties of leerresultaten worden afgetoetst in jouw 
afstudeeropdracht 
 

25. Als je het Fase 4 portfolio en de afstudeeropdracht succesvol hebt afgerond weet je 
zeker dat je de eindkwalificaties of leerresultaten van jouw Bachelorstudie hebt behaald. 

 
26. Voor elke Bachelorstudie zijn eindkwalificaties of leerresultaten opgesteld. Deze staan in 

de Afstudeerhandleiding van jouw opleiding en komen aan de orde in de 
begeleidingslessen van het Fase 4 portfolio. 

 
27. Het is aan de vertegenwoordigers van de Bachelorstudie om te bepalen welke 

eindkwalificaties of leerresultaten jij in het Fase 4 portfolio en in de 
afstudeeropdracht adresseert. 

 
 
 


