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SCRIPT – MASTER AFSTUDEREN 
 
1. Deze animatie gaat in op de basisprincipes achter het beroepsproduct en de 

afstudeeropdracht zoals ze voor een groot aantal Masterstudies worden gehanteerd. 
 

2. In de Masteropleidingen is het ontwikkelen van jouw onderzoekend vermogen voor een 
goede uitoefening van je professie een belangrijk en terugkerend thema. 
 

3. Dit onderzoekend vermogen komt van pas in verschillende beroepsmatige situaties.  
 

4. Beheers je de vaardigheden op het gebied van onderzoekend vermogen, dan draagt dat bij 
aan de toekomstbestendigheid van jouw beroep. 
 

5. Het beroepsproduct en de afstudeeropdracht die je in het kader van jouw Masterstudie 
maakt, zijn een middel om zowel het onderzoekend vermogen als de eindkwalificaties die 
bij jouw Masteropleiding horen met elkaar te integreren. 
 

6. Door jou aanvullend op je Masterstudie op te leiden, word je in staat gesteld het 
beroepsproduct en de afstudeeropdracht te kunnen maken. 
 

7. Elke Masterstudie bestaat uit twee Fasen. 
 

8. In Fase 1 van jouw Masterstudie volg je vier Masterclasses… 
 

9. …die met eindopdrachten worden afgesloten.  
 

10. Parallel aan de Masterclasses volg je vier begeleidingslessen, die jou voorbereiden op het 
kunnen samenstellen van het plan van aanpak voor de afstudeeropdracht en 
ondersteunend zijn bij het kunnen maken van het beroepsproduct.  
 

11. Hierbij ligt het accent op het omzetten van de kennis en kunde die je hebt opgedaan in de 
Masterclasses in toegevoegde waarde voor jouw eigen werksituatie. De wijze waarop je 
dat doet, noemen we een beroepsmethode. 
 

12. Elementen van deze beroepsmethode komen terug in de eindopdrachten van de 
Masterclasses, zodat je deze elementen tussentijds kunt oefenen. 
 

13. Een vergelijkbare aanpak geldt voor Fase 2 van jouw Masterstudie… 
 

14. …waarin je drie Masterclasses volgt… 
 

15. …die ook weer worden afgesloten met eindopdrachten… 
 

16. …en waar parallel… 
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17. …twee begeleidingslessen ingaan op het samenstellen van het beroepsproduct en de 
afstudeeropdracht. 
 

18. De Masterclasses, eindopdrachten en de daaraan parallelle begeleidingslessen stellen jou 
in staat om het beroepsproduct, het plan van aanpak voor de afstudeeropdracht én de 
afstudeeropdracht zelf samen te stellen en daarmee jouw Masterstudie succesvol af te 
ronden. 
 

19. Voor het beroepsproduct en de afstudeeropdracht ligt het accent op het kundig 
toepasbaar maken van hetgeen je in de Masterstudie hebt geleerd en ervaren.  
 

20. Het beroepsproduct is in omvang aanmerkelijk kleiner dan de afstudeeropdracht.  
 

21. Hoewel je beide zelfstandig maakt, word je tijdens het samenstellen van de 
afstudeeropdracht door een afstudeerbegeleider ondersteund. 
 

22. Het beroepsproduct en de afstudeeropdracht moeten aan een aantal criteria voldoen, 
waarbij de eindkwalificaties van jouw Masteropleiding daarvoor de belangrijkste 
toetssteen vormen.  
 

23. Voor elke Masterstudie zijn eindkwalificaties opgesteld.  
 

24. Het is aan de vertegenwoordigers van de Masterstudie om te bepalen welke 
eindkwalificaties jij in het beroepsproduct en in de afstudeeropdracht adresseert.  
 

25. Als je het beroepsproduct en de afstudeeropdracht succesvol hebt afgerond weet je zeker 
dat je de eindkwalificaties van jouw Masterstudie beheerst. 
 

26. In het kleinere beroepsproduct worden meer eindkwalificaties betrokken, waardoor er 
minder diepgang per eindkwalificatie is. 
 

27. De grotere afstudeeropdracht betrekt minder eindkwalificaties. Per eindkwalificatie moet 
je in je afstudeeropdracht dan ook een grotere diepgang weten te bereiken.  

 
28. De verdeling van de eindkwalificaties over het beroepsproduct en de afstudeeropdracht 

verschilt per Masterstudie. De hier geschetste basisgedachte blijft hoe dan ook dezelfde. 
 


