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Deel 1:  Practicum, oriëntatie en afstudeerwerkplan.  

 

Hoofdstuk 1.1 Practicum, orientatie en orientatieverslag 

 

De werkwijze in het practicum 

 

De voorbereiding op het individuele afstudeerwerkstuk wordt gegeven in de vorm van een 

practicum. Centraal staan de activiteiten om te komen tot een plan voor het afstudeerwerkstuk: 

keuze onderwerp, opdrachtgever, literatuur en onderzoeksopzet. Veel voorkomende problemen 

bij het maken van een plan voor het werkstuk in deze fase van de studie worden aan de orde 

gesteld. Elke student maakt de keuzes die noodzakelijk zijn om tot een concreet plan van 

aanpak te komen. 

Het practicum eindigt voor iedere deelnemer met een gedetailleerd plan voor de aanpak van 

het individuele werkstuk. Dit werkstukplan vormt de afsluiting van het practicum.  

 

Het maken van het plan kent twee fasen: de oriëntatiefase en de ontwerpfase. Daarna volgt de 

uitvoeringsfase. In het onderzoekspracticum worden de oriëntatiefase en de ontwerpfase 

doorlopen en worden studenten begeleid door de practicumdocent, tijdens de uitvoeringsfase 

krijgt de student individuele begeleiding door een toegewezen docent. In de consultatiegroep 

bespreekt de student de plannen, voornemens, kansen en problemen met andere studenten. 

 

Oriëntatiefase 

 

Hierin onderzoek je welk probleem of thema je wilt onderzoeken, wie de opdrachtgever zou 

kunnen zijn en welke literatuur er mogelijk voorhanden is.  

Je legt kontakten met mogelijke opdrachtgevers en bespreekt de mogelijkheden van een 

afstudeerwerkstuk. Je voert vraaggesprekken met relevante personen uit de praktijk, verricht 

voorbereidende observaties in mogelijk relevante praktijksituaties, verzamelen en bestudeert 

praktijkervaringen en achtergrondinformatie, je verkent en selecteert mogelijk relevante boeken 

en andere teksten die van belang zijn voor je onderzoek.  

De oriëntatiefase sluit je af met een oriëntatieverslag (van twee pagina’s) waarin globale 

opdracht, opdrachtgever, eerste literatuurverkenning en beoogd onderzoeksresultaat 

omschreven zijn. Evenals je voornemens voor de verdere voorbereiding van het plan voor het 

afstudeerwerkstuk.  

Het oriëntatieverslag leg je voor aan de opdrachtgever en de practicumdocent van de 

opleiding. Beiden dienen in te stemmen met de keuzes die je in het oriëntatie verslag beschrijft. 
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De indeling van het oriëntatieverslag 

 

Inleiding 

Onderwerp en opdracht 

naam en setting van de opdrachtgever,  

beoogd eindproduct. 

 

1 Wat is je eerste formulering van het probleem of vraagstuk? 

Wat is de aanleiding om de situatie bij de opdrachtgever nader te onderzoeken of te 

veranderen? Wat denk ik dat de kern van het probleem is? 

Wat is de relatie tussen wat men nu doet bij de opdrachtgever en wat ik wil bereiken? Wat 

denk ik dat veranderd moet worden om op den duur tot verbetering te komen?  

 

2 Wat is er al feitelijk bekend over het probleem?  

(Wat, wie, wanneer, hoeveel, hoe vaak, in welke mate, in welke situatie?) 

 

3 Veronderstellingen en vragen. 

Van welke veronderstellingen (over het wie, wat, wanneer et cetera) ga ik uit en waarover heb 

ik meer informatie nodig? 

Kan ik deze veronderstellingen in een aantal specifieke deelvragen voor de nadere verkenning 

van het probleem formuleren? Welke?  

 

4 Plan voor de verkenning: welk soort informatie wil ik bij wie of waar gaan halen? 

 

5 Concretisering van het plan voor de verkenning: 

a) Hoe verzamel ik gegevens? 

b) Waar en bij wie? hoeveel gegevens? 

c) Welke boeken en tijdschriften wil ik bekijken? Hoe zoek ik verder naar teksten? 

d) Wanneer (in welke periode, op welke momenten) doe ik wat? 

e) Hoe beperk ik de verkenning? 

f) Wie zijn er nog meer betrokken bij de voorbereiding van mijn werkstuk en wie moet ik 

informeren? 

g) Hoe denk ik de gegevens zinvol te ordenen en te analyseren? 

h) Wanneer stop ik mijn verkenning en maak ik het plan voor mijn afstudeerwerkstuk? 

 

6 Recapitulatie 

Waarom verwacht ik met deze verkenning relevante informatie te krijgen voor een meer 

volledige formulering van het probleem en de formulering van de vraagstelling voor mijn 

werkstuk?  
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Hoofdstuk 1.2 Afstudeerwerkplan 

Je gaat de gekozen opzet voor je eigen onderzoek invullen en op je eigen maat af stemmen. 

Je richt je op het maken van een gedetailleerd plan. Daarin behandel je de verschillende 

onderdelen van je onderzoeksactiviteiten.  

Welke deelvragen of  -onderwerpen onderscheid je? Wat wil je bij elk gaan doen? Welke 

bronnen heb je nodig? Wat moet elk opleveren? Voorbeelden van bronnen zijn 

gevalsbeschrijvingen, interviews, observaties, experimenten.  

Op grond van ideeën die zich tijdens de voorbereiding ontwikkelen besluit je welke bronnen je 

wilt gebruiken. Stel vast welke praktijkbeschrijvingen belangrijk zijn voor je onderzoek. Beslis 

welke interviews, gedragsobservaties of experimenten je wilt doen om zelf in het veld nieuw 

materiaal te verzamelen.  

Werk uit met welke onderzoekstechnieken je het gegevensmateriaal gaat verzamelen. Baseer 

je daarbij op de teksten voor onderzoeksmethoden die je eerder hebt gehad.  

Werk uit welke mensen je gaat betrekken in je onderzoek, hoe je ze benadert en uitnodigt voor 

het onderzoek; beslis welke methode van gegevensverzameling je gaat gebruiken (observatie, 

interviews, vragenlijstmethode, gedragsuitlokking e. DDT.), welke wijze van gegevensanalyse 

nodig is (statistisch of kwalitatief bijvoorbeeld). 

Je onderzoek is altijd verbonden met de pedagogische praktijk. Je hebt te maken met een 

pedagogische instelling, een school of een organisatie van opvoeders. Welke nadere 

kontakten denk je nodig te hebben? Op welke wijze ga je met instelling en betrokken personen 

om? Heb je een sleutelfiguur voor ogen? Werk hoe je die betrekt in je onderzoek (en je verdere 

afstudeerwerk). Werk je nauw samen of voorzie een losse relatie? 

Probeer ook al instemming of toestemming bij de praktijkinstelling (de opdrachtgever) te 

regelen als dat nodig is in verband met het eigen onderzoek of met de presentatie van de 

resultaten.  

Probeer alles uit te werken tot concrete plannen. Boeken noemen; instelling en omgang 

concreet aangeven, onderzoek in detail uitwerken. Aarzel niet heel concreet je activiteiten neer 

te zetten. Dus liever: open interviews met behulp van een nog te maken leidraad om typerende 

praktijkervaringen van deze (met functie omschreven) 5 pedagogische medewerkers te pakken 

te krijgen, dan: ik ga interviewen. 

Alles bij elkaar geeft je uitwerking je een concreet, gedetailleerd plan voor je studie- en 

onderzoeksactiviteiten. 
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Onderdelen van het afstudeerwerkstukplan 

 

 

 

Opdracht: 

o Relevantie van de opdracht voor de pedagogische beroepspraktijk  

o Beoogd resultaat  

o Opdrachtgever heeft instemming met opdrachtomschrijving en globaal resultaat 

o Gebruik van contacten en praktijkkennis bij de opdrachtgever 

o Relevantie beoogd eindproduct voor de pedagogische beroepspraktijk   
Probleemformuling 

o Probleemformulering en vraagstelling 

o Aansluiting bij pedagogische theorie 

o Compleetheid van de probleemverkenning 
Plan tot literatuurstudie 

o Helderheid van de onderdelen van de vraagstelling, die door literatuurstudie 

worden opgepakt 

o Argumentatie bij de literatuurkeuze. Relevantie en kwaliteit. 

o Aanwezigheid pedagogische theorie 

o Gebruik van boeken en tijdschriften 

o De omvang van de literatuurstudie 

o Verband literatuurstudie en eigen onderzoek 
Onderzoekzoeksplan 

o Helderheid van de onderdelen van de vraagstelling, die in het eigen onderzoek 

worden opgepakt 

o Passendheid van het plan tot eigen onderzoek bij de vraagstelling 

o Passendheid van het eigen onderzoek bij de pedagogische praktijk 

o Omschrijving van de onderzochte groep en de setting waarbinnen het onderzoek 

is gepland 

o Planning en verantwoording van de wijze waarop gegevens worden verzameld en 

verwerkt 

o Planning en verantwoording van contacten voor het onderzoek 

o Omvang en uitvoerbaarheid van het eigen onderzoek 
Beredeneerde inhoudsopgave van het afstudeerwerkstuk 

o Heldere globale opzet van het afstudeerwerkstuk in hoofdstukken 

o Omschrijving van het product dat aan de opdrachtgever overhandigd gaat worden 

en plaats ervan in/bij het werkstuk  

o Omschrijving van de inhoud van de hoofdstukken van het werkstuk 

o Argumentatie voor de opbouw van de hoofdstukken 

o Verbinding van de hoofdstukken met de voorziene resultaten van literatuurstudie 

en eigen onderzoek 

o Plaats voor probleemverkenning en beschrijving van de praktijksetting, 

samenvatting en geraadpleegde literatuur en andere bronnen 
Contractering 

o Contract met opdrachtgever 

o Contract met beoogd begeleider van de opleiding 
Tijdsplanning  

o Inleverdatum van het afstudeerwerkstuk 

o Globale tijdsindeling tot inleverdatum voor verdere voorbereiding, literatuurstudie, 

eigen onderzoek, het schrijven van het werkstuk en de bespreking en beoordeling 

o Gedetailleerde planning in werkweken en werkdagen met data dan wel voornemen 

tot verdere detaillering 
Verzorging van het plan 

O Voldoet het plan aan technische richtlijnen voor werkstukken 
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 Deel  2. Het afstudeerwerkstuk 

 

Hoofdstuk 2.1 Begeleiding 

 

Er is voor alle studenten een individuele begeleider beschikbaar. De student maakt zelf 

afspraken met de begeleider over de wijze van begeleiding. Er zijn twee eisen: 

Het gehele plan en de onderdelen ervan worden met de begeleider besproken. 

Bij de afsluiting van het werkstuk wordt eerst een conceptversie met de begeleider besproken.  

Eisen 

Aan het individuele afstudeerwerkstuk wordt door de opleiding een zestal nadere eisen gesteld: 

Het onderwerp van het werkstuk moet gekoppeld zijn aan de afstudeerrichting. 

De student verwerft een opdracht en een opdrachtgever uit de pedagogische beroepspraktijk. 

Een gedegen en kwalitatief goed verslag maakt een belangrijk deel uit van het werkstuk. 

Het gaat om een individuele prestatie. 

Het werkstuk wordt gerealiseerd op basis van een onderzoek. 

Het afstudeerwerkstuk voldoet aan technische richtlijnen van de opleiding. 

 

Voor elk van deze eisen volgt een korte toelichting.  

 

1. Koppeling aan afstudeerrichting 

Het afstudeerwerkstuk is gekoppeld aan de afstudeerrichting: die van de leraar Pedagogiek 

dan wel die van de hbo-pedagoog. Het werkstuk dient een duidelijke relatie te hebben met een 

van beide profielen van de afgestudeerde pedagoog. Voor studenten van de Lerarenvariant 

afstuderen geldt het eerste profiel, voor de studenten van de Algemene Beroepenvariant geldt 

het tweede profiel. 

Het profiel van de leraar Pedagogiek (differentiatie lerarenvariant). 

het plannen, begeleiden, stimuleren, arrangeren van onderwijsleerprocessen; 

het plannen, organiseren en uitvoeren van trainingen en cursussen; 

het coördineren van werkzaamheden; 

het voorbereiden van beleid en beleidsondersteuning 

  

Het profiel van de HBO pedagoog (differentiatie algemene beroepenvariant) 

het geven van voorlichting aan (beroeps)opvoeders en minderjarigen; 

het adviseren en begeleiden van (beroeps)opvoeders en minderjarigen; 

het doorverwijzen; 

het signaleren van mogelijke problemen op pedagogisch terrein; 

het coördineren van werkzaamheden; het voorbereiden van beleid en beleidsondersteuning. 

Afgestudeerde HBO-pedagogen die de lerarenvariant (LV=hoger pedagogisch onderwijs) of de 

algemene beroepenvariant (ABV=hoger sociaal agogisch onderwijs) gevolgd hebben, zijn 

betrokken bij het plan- en procesmatig begeleiden van veranderingsprocessen. Het 

afstudeerwerkstuk laat zien wat je bekwaamheden in dit verband zijn. 
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2. De opdrachtgever. 

 Het individuele afstudeerwerkstuk wordt gemaakt in opdracht van een instelling of organisatie 

in de pedagogische praktijk. Voor de LV-student geldt dat een opdrachtgever moet worden 

gezocht in het MBO-BVE-veld. 

Het afstudeerwerkstuk wordt vervaardigd voor het pedagogisch werkveld. De HBO-pedagoog 

in opleiding maakt met dit individuele werkstuk zichzelf zichtbaar als professional.  

Het pedagogisch werkveld kan ruim omschreven worden. Wij vertrekken vanuit de beschrijving 

dat elke werkplek die gekenmerkt wordt door een ontwikkelingsgerichte opgroei- en 

leeromgeving voor kinderen of jongeren ondersteund door volwassenen als pedagogisch 

gekwalificeerd kan worden. Het pedagogisch werkveld wordt vertegenwoordigd door de 

opdrachtgever. 

De student kan vertrekken vanuit een idee, een probleemstelling en daar een opdrachtgever 

“bij gaan zoeken”. Maar er kan ook omgekeerd worden gewerkt: op zoek gaan naar een 

opdrachtgever uit het werkveld (bijvoorbeeld waar de student wellicht later wil gaan werken) en 

onderzoeken of er een onderzoeksopdracht verstrekt kan worden. 

Met het werkstuk laat de student tevens zien kennis te hebben van het praktijkveld, dat 

verbonden is met de opdracht, en van de vraagstukken en discussies die daar spelen in 

verband met het onderwerp van het afstudeerwerkstuk. 

Met de opdrachtgever worden afspraken gemaakt over de omschrijving van de opdracht en het 

globale resultaat, het tijdstip waarop de opdracht gereed is en de wijze van feedback. 

Deze afspraken worden contractueel vastgelegd. Een format hiervoor wordt aangeleverd in 

deze syllabus. 

3. Een gedegen en kwalitatief goed verslag. 

Kern van het afstudeerwerkstuk is een gedegen en kwalitatief goed verslag van de 

literatuurstudie en het eigen onderzoek dat de student in verband met het onderwerp heeft 

verricht. In het verslag laat de student zien dat hij/zij kennis heeft van de relevante vakliteratuur 

en deze op een verantwoorde wijze kan gebruiken ten behoeve van het ontwikkelen van een 

product voor een opdrachtgever/het werkveld. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat het product 

mede gebaseerd is op eigen empirisch onderzoek. 

Resultaat van het afstudeerwerkstuk kan een van de volgende producten zijn: 

Een probleemverkenning 

Een (verklarende) analyse van een probleem 

Een advies over de oplossing van een probleem 

Een advies over een interventieprogramma 

Een evaluatie van een programma 

4. De individuele prestatie. 

Het afstudeerwerkstuk biedt de gelegenheid aan de student te laten zien dat hij/zij zelf alle 

gewenste competenties en vaardigheden beheerst die noodzakelijk zijn om een werkstuk op 

eindehbo-niveau te maken. Alle onderdelen van het werkstuktraject worden de door de student 

zelf uitgevoerd. Wel kan het zo zijn dat het werkstuk deel uitmaakt van een groter geheel. De 

opdracht uit de praktijk kan bij voorbeeld een deelopdracht zijn uit een grotere serie 

samenhangende deelopdrachten, waarbij wel overleg tussen verschillende betrokkenen 

noodzakelijk of gewenst is. 

 Met het afstudeerwerkstuk laat de student zien dat hij/zij initiatiefrijk, actief, creatief, doelmatig, 

planmatig en zelfstandig een behoorlijk grote opdracht voor de pedagogische praktijk kan 

realiseren. 
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5. Het onderzoek. 

De literatuurstudie is een substantieel deel van het werkstuk. Zij omvat minimaal 400 pagina’s 

nieuwe (dat wil zeggen nog niet eerder door de student bestudeerde) literatuur uit verschillende 

bronnen. Er wordt een afzonderlijk hoofdstuk aan de literatuurstudie en de opbrengsten ervan 

gewijd. Een belangrijk deel, te weten 25%, van de literatuur is van niet-Nederlandse herkomst. 

(mag eventueel vertaalde literatuur zijn). Naar de literatuur moet volgens richtlijnen worden 

verwezen.  

 Bij gebruikmaking van citaten (of van of parafrasering ervan) uit andere teksten, 

beleidsplannen van de instelling en/of pedagogische literatuur wordt correct verwezen naar de 

betreffende bron. Dat wil zeggen bij het citaat wordt de achternaam van de schrijver en het jaar 

van uitgave vermeld. Bij citaten wordt ook het paginanummer gegeven. In de literatuurlijst 

wordt de tekst op de gebruikelijke wijze weergegeven: de naam van de schrijver, jaar van 

uitgave, titel van het boek of titel van het artikel en het tijdschrift, plaats van uitgave en uitgever. 

Bij teksten van internet geldt dezelfde beschrijving. (zie verder in de bijlage de APA Style 

Guide). 

Met het afstudeerwerkstuk laat de student tevens zien in staat te zijn tot het verrichten van een 

kleinschalig empirisch onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van het beoogde product 

en/of van de verantwoording ervan.  

Het eigen empirisch onderzoek is dus eveneens een substantieel deel van het 

afstudeerwerkstuk. Het omvat minstens 15 uur veldwerk (het afnemen van interviews, het 

verrichten van observaties, e.d.). Het gegevensmateriaal wordt in de bijlage opgenomen. Het 

onderzoek en het verslag ervan dienen te voldoen aan de eisen die aan dergelijk onderzoek 

wordt gesteld. 

6. Technische richtlijnen. 

Naast de vijf bovengenoemde eisen hanteert de opleiding ook een aantal meer technische 

richtlijnen voor het afstudeerwerkstuk. Wanneer je rekening houdt met deze richtlijnen dan zal 

ook de vormgeving van je werkstuk voldoen aan wat de opleiding verwacht. 

We gaan er hier vanuit dat je werkstuk een product is, dat beschikbaar gesteld kan worden aan 

de opdrachtgever. 

De richtlijnen en eisen waaraan het afstudeerwerkstuk voor de opdrachtgever moet voldoen, 

worden vastgelegd in overleg van de student met de opdrachtgever en de opleiding. Voor de 

opleiding en geïnteresseerde vakgenoten hanteren we de volgende technische richtlijnen.  

Omvang: Het afstudeerwerkstuk kent een omvang van maximaal 50 pagina’s. 

De tekst is getypt, formaat A4, 500 woorden per pagina. De pagina’s zijn genummerd. Correct 

gebruik van de Nederlandse taal is vereist. 

De tekst heeft een titelblad met naam van de student, opleiding, opdrachtgever en begeleider. 

De tekst heeft een inhoudsopgave, een voorwoord, een inleidend hoofdstuk met 

verantwoording van de hoofdstukindeling en een bronvermelding in de vorm van een 

literatuurlijst.  

De gehele tekst en elk hoofdstuk kennen een logische opbouw en een duidelijke indeling. De 

opbouw van een hoofdstuk komt in de paragraafindeling en de lay-out duidelijk naar voren. 

Afkortingen van woorden worden niet gebruikt. De betreffende woorden worden voluit vermeld: 

bijv. = bijvoorbeeld: m.b.t.= met betrekking tot, i.p.v. = in plaats van, etc. = et cetera. 

Afgekorte namen worden de eerste keer geïntroduceerd door de naam voluit te schrijven en 

tussen haakjes de afkorting daarachter te plaatsen; bijvoorbeeld Educatieve Faculteit 

Amsterdam (EFA). 
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De tekst heeft een aparte samenvatting in de vorm van een artikel voor een pedagogisch 

tijdschrift. Deze samenvatting wordt opgenomen als laatste hoofdstuk. Het artikel voldoet aan 

de volgende eisen  

journalistieke kwaliteit  

lengte (1000 woorden, 2 pagina’s) 

prikkelende, functionele titel  

start met een herkenbare inleidende casus of situatiebeschrijving 

 duidelijke paragraafindeling 

product, onderzoek en literatuurstudie worden op een prettig leesbare manier weergegeven 

 

Hoofdstuk 2.2 Beoordeling  

De student is als enige verantwoordelijk voor de kwaliteit van het afstudeerwerkstuk. 

De uiteindelijke beoordeling van het werkstuk wordt verricht door de begeleider en iemand 

anders namens de opleiding. In deze beoordeling wordt feedback van de opdrachtgever 

betrokken. Om deze feedback te verkrijgen legt de student het product tijdig voor aan de 

opdrachtgever. 

De student krijgt de beoordeling van de opleiding in de vorm van schriftelijk 

beoordelingsrapport, zodat deze in het portfolio van de student naast het product zelf kan 

worden opgenomen. 

De beoordelende docenten hanteren een gedetailleerde set beoordelingspunten. Zie daarvoor 

het  beoordelingsformulier (bijlage) 

De beoordeling is opgesplitst naar 7 onderdelen. Elk onderdeel van de beoordeling wordt 

beoordeeld met een cijfer dat een gemiddelde is van de cijfers voor de onderscheiden 

aandachtspunten.                            
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Deel 3: Bijlagen 

 

Bijlage 1  

Contract met de opdrachtgever van het onderzoek  

 

NAAM: 

(4e jaar student) 

Datum 

 

Opdrachtgever  

Naam instelling 

Naam contactpersoon 

Adres 

 

 

Beoogd product  

Onderzoeks 

opdracht 

Activiteiten van de student Afspraken met de opdrachtgever  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De tijdsplanning ziet er als volgt uit: 

Afstudeerdatum 

Inleveren van het product bij de opdrachtgever 

Datum definitieve versie van het werkstuk naar de opleiding 

 

Handtekening 4e jaar student. 

 

 

 Handtekening namens de 

opdrachtgever 
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Bijlage 2  

Contract met de begeleider van het afstudeerwerkstuk 

 

Naam Student  

 

Datum 

Doel Activiteiten Ondersteuning (manier van 

begeleiden) 

Opdrachtgever: 

 

 

Onderzoeksvraag: 

 

 

Wat ik daar voor ga doen…… 

(acties) 

Onderzoeksactiviteiten 

Literatuuronderzoek 

 

 

 

Hoe de verantwoordelijk 

afstudeerwerkstukbegeleider mij 

daarbij kan ondersteunen….. 

Hoofdlijn: 

Uitwerking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitwerking Uitwerking 

De tijdsplanning ziet er als volgt uit: 

Afstudeerdatum: 

Inleveren definitieve versie: 

Begeleidingsgesprekken op: 

 

 

Handtekening 4e jaar student. 

 

 

Handtekening  

afstudeerwerkstukbegeleider 

Handtekening opdrachtgever 

(eventueel) 
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Bijlage 3  

Afstudeerwerkstukken naar mediatheek 

 

Afstudeerwerkstukken zijn niet alleen interessant voor afstuderenden, de opdrachtgevers en 

hun begeleiders en beoordelaren, ze zijn ook van belang voor andere studenten en externe 

belangstellenden. 

Alle afstudeerwerkstukken (dus ongeacht de beoordeling) worden in uitgeprinte en gebonden 

vorm opgenomen in de mediatheek omdat daar veel vraag naar is. 

. 

Studenten leveren hun goedgekeurde scriptie vóór het afstuderen in bij de mediatheek.  

Daarnaast is het mogelijk om afstudeerwerkstukken door de mediatheek te laten publiceren. 

Het afstudeerwerkstuk wordt dan opgenomen in de catalogus van de HvA-mediatheken en is 

full-text bereikbaar via internet. 

Afstudeerwerkstukken moeten dan aan onderstaande voorwaarden voldoen: 

De scriptie is met een zeven of hoger beoordeeld. 

De scriptie bestaat uit maximaal 3 bestanden. 

Het scriptiebestand is niet groter dan 20 Mb. 

De scriptie bevat uitsluitend Word of Excel bestanden. 

De scriptie staat op diskette of cd-rom. 

Alle bijgevoegde formulieren zijn volledig ingevuld. 

De student levert scriptie en noodzakelijke formulieren zelf in bij de mediatheek. 

Publicatie gebeurt door middel van plaatsing van het volledige document op de publicatieserver 

van de Hogeschool van Amsterdam. Via de mediatheekcatalogus, bereikbaar via het internet, 

is de publicatie beschikbaar voor een periode van 5 tot 10 jaar, afhankelijk van de relevantie 

van de publicatie. 

De relevantie wordt door de afdeling Mediatheken beoordeeld en vastgesteld. 

Correspondentie hierover is niet mogelijk en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

Het is wel noodzakelijk dat het afstudeerwerkstuk in de juiste vorm wordt ingeleverd. Eveneens 

is het noodzakelijk dat de student schriftelijk een verklaring van toestemming voor het 

elektronisch publiceren van een scriptie/afstudeeropdracht afgeeft. Ook de opdrachtgever dient 

in te stemmen met het beschikbaar stellen van de tekst in de mediatheek en eventuele 

elektronische publicatie. 

Over de gang van zaken bij de opname van het werkstuk in de mediatheek en bij elektronische 

publicatie volgen nog nadere mededelingen.  
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Bijlage 4 

Literatuur 

 

1. Verplichte literatuur 

 

Verhoeven, N. (2004) Wat is onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken voor het 

hoger beroepsonderwijs. Boom, Amsterdam. 

 

2. Facultatieve literatuur 

 

Baarda, D.B. en De Goede, M.P.M. (2001). Basisboek Methoden en Technieken. Handleiding 

voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Houten: Stenfert Kroese Buunk, A.P. en Veen,  

Buunk . A. P. en P.Veen.(1995). Sociale psychologie en praktijkproblemen: van probleem naar 

oplossing. Houten/Diegem: Bohn, Stafleu, Van Loghum,  

Hart, H. ‘t, e.a. (1996), Onderzoeksmethoden, Boom, Amsterdam 

Janssens, J.M.A.M. (1995). OGEN doen onderzoek. Een inleiding in de methoden van sociaal-

wetenschappelijk onderzoek. Amsterdam/Lisse, Swets & Zeitlinger. 

Karstanje P.(2002) . Inleiding Methoden van empirisch pedagogisch onderzoek. 

EFA,Amsterdam 

Migchelbrink, F.(2001),  Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn. Uitgeverij SWP  

Swanborn, P.G. (1994). Methoden van Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek. Amsterdam: 

Boom.   

Verschuren. P.J.M. (1994).  De probleemstelling voor een onderzoek. Het Spectrum, Utrecht. 

Keuzeliteratuur, samenhangend  met inhoud en vorm van het werkstuk 
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Bijlage 5  

Competenties die aangetoond kunnen worden middels het afstudeerproject. 

A. Methodisch werken t.b.v. verschillende doelgroepen 

De competenties die het eerste competentiegebied vormen, zijn: 

1. De regulatieve cyclus in zijn onderscheiden fasen kennen en kunnen hanteren, dat wil 

zeggen:  

het kunnen maken van een pedagogische analyse, inclusief herkenning en definiëring van 

problemen, waarbij de doelgroep een individu kan zijn (micro niveau), een groep (meso niveau) 

of een collectief (macro niveau); 

het kunnen kiezen van een adequate interventie uit de beschikbare alternatieven en het 

kunnen plannen van de interventie; 

het zelf kunnen of anderen laten uitvoeren van de interventie en het kunnen coördineren van 

de uitvoering van deze interventie door anderen; 

het kunnen evalueren van de effecten van de drie voorafgaande stappen; 

het kunnen signaleren van mogelijke pedagogische probleemgebieden en het kunnen 

aangeven van de implicaties daarvan voor preventie, beleid en theorievorming. 

2. De didactische cyclus in zijn onderscheiden fasen kennen en kunnen hanteren, dat wil 

zeggen: 

het kunnen peilen van de beginsituatie van een doelgroep (leerlingen, studenten, cursisten); 

het kunnen vaststellen (in overleg met de doelgroep) van doelstellingen; 

het kunnen ontwerpen van een onderwijsaanbod, inclusief de keuze van stof en didactische 

hulpmiddelen, om de doelstelling te realiseren; 

het zelf kunnen uitvoeren van onderwijs en het kunnen coördineren van de onderwijsuitvoering 

door anderen; 

het kunnen evalueren (tussentijds en/of na afloop) van de effecten van het onderwijs. 

B. Opbouwen van een reservoir van kennis en kunde 

 Bij deze competentie gaat het zowel om wetenschappelijke kennis (theorieën, modellen, 

onderzoeksresultaten, vooronderstellingen), als om bekwaamheden (kundigheden) die nodig 

zijn om deze kennis uit te bouwen en bij te stellen. De vaardigheden die nodig zijn om deze 

kennis toe te passen bij het realiseren van veranderingsprocessen horen, evenals de 

vaardigheden die nodig zijn voor het verspreiden van kennis in onderwijsleerprocessen, thuis in 

competentiegebied A. 

De competenties die dit competentiegebied vormen zijn: 

4. Bronnen kunnen selecteren, samenvatten, analyseren, kritisch beschouwen en in verband 

kunnen brengen met andere bronnen. 

5. Multidisciplinair inzicht hebben in levenslopen. 

6. Inzicht hebben in de wisselwerking tussen iemands ontwikkeling en de sociale, economische 

en politieke omgeving (op micro, meso en macro niveau). 

7. Een onderzoekende grondhouding hebben met betrekking tot bronnen en cliëntensystemen, 

inclusief het functioneren van ondersteunende en/of hulpverlenende instellingen en personen. 

8. Communicatieve vaardigheden verwerven, mondeling, schriftelijk, audiovisueel en digitaal. 

D. Professioneel functioneren 

De competenties of leerlijnen die dit competentiegebied vormen zijn; 
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13. De competenties uit de drie andere gebieden systematisch in hun wederzijdse samenhang 

kunnen hanteren. 

14. Kunnen reflecteren op het eigen professionele functioneren, op de relatie tussen 

professionele en persoonlijke ontwikkelingen en op de relatie tussen professionele en 

maatschappelijke en internationale ontwikkelingen. 

15. Creatief en kritisch gebruik kunnen maken van kennisbronnen, vaardigheden, methodieken 

en uiteenlopende vormen van communicatie in een complexe omgeving. 
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Bijlage 6  

HBO-kwalificaties 

1. Brede professionalisering: 

 Wil zeggen dat de student aantoonbaar wordt toegerust met actuele kennis die aansluit bij 

recente (wetenschappelijke) kennis, inzichten, concepten en onderzoeksresultaten, alsmede 

aan de in het beroepsprofiel geschetste (internationale) ontwikkelingen in het beroepenveld, 

teneinde zich te kwalificeren voor:   

a. het zelfstandig kunnen uitvoeren van de taken van een beginnend 

 beroepsbeoefenaar; 

b. het functioneren binnen een arbeidsorganisatie; 

c.de verdere professionalisering van de eigen beroepsuitoefening c.q. het beroep 

2. Multidisciplinaire integratie:  

De integratie van kennis, inzichten, houdingen en 

vaardigheden (van verschillende vakinhoudelijke disciplines), vanuit het perspectief van   het 

beroepsmatig handelen. 

3. Wetenschappelijke toepassing: 

De toepassing van beschikbare relevante (wetenschappelijke) inzichten, theorieën, concepten 

en onderzoeksresultaten bij vraagstukken waar afgestudeerden in hun beroepsuitoefening mee 

geconfronteerd worden. 

4.Transfer en brede inzetbaarheid: 

 De toepassing van kennis, inzichten en vaardigheden in uiteenlopende beroepssituaties. 

5. Creativiteit en complexiteit in handelen: 

Vraagstukken in de beroepspraktijk, waarvan het probleem op voorhand niet duidelijk is 

omschreven en waarop de standaardprocedures niet van toepassing zijn. ! 

6. Probleemgericht werken: 

 Het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de                         

 beroepspraktijk op basis van relevante kennis en (theoretische) inzichten, het ontwikkelen en 

toepassen van zinvolle (nieuwe) oplossingsstrategieën en het beoordelen van de effectiviteit 

hiervan. 

7. Methodisch en reflectief denken en handelen:  

Het stellen van realistische doelen, het plannen c.q. planmatig aanpakken van werkzaamheden 

en het reflecteren op het (beroepsmatig) handelen, op basis van het verzamelen en analyseren 

van relevante informatie. 

8. Sociaalcommunicatieve bekwaamheid:  

Het communiceren en samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of 

multidisciplinaire omgeving en het voldoen aan de eisen die het participeren in een 

arbeidsorganisatie stelt. 
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9. Basiskwalificering voor managementfuncties:  

Het uitvoeren van eenvoudige leidinggevende en managementtaken. 

10. Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid: 

Begrip en betrokkenheid zijn ontwikkeld met betrekking tot ethische, normatieve en 

maatschappelijke vragen samenhangend met de toepassing van kennis en de (toekomstige) 

beroepspraktijk. 



EHvA Pedagogiek 

 

Eindwerkstuk 2006 - 2007 

  

 

 

19 

Bijlage 7 

APA Style Guide 

 

The Publication Manual of the American Psychological Association offers complete guidelines 

for manuscript style and citation in APA, the documentation style of the social sciences. This 

handout illustrates the most commonly used types of sources with examples drawn from the 

Publication Manual of the American Psychological Association, 5th ed.  If you have a source 

not illustrated here, consult the APA manual. 

 

General Forms 

 Periodical: 

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (1994). Title of article. Title of Periodical, xx, xxx-

xxx. 

 Nonperiodical: 

Author, A. A. (1994). Title of work. Location: Publisher. 

 

References to Periodicals 

Journal article, one author: 

Bekerian, D. A. (1993). In search of the typical eyewitness. American Psychologist, 48, 674-

576. 

Journal article, two authors:  

Odom, S. L., & McEvoy, M. A.  (1990).  Mainstreaming at the preschool level: Potential barriers 

and tasks for the field.  Topics in Early Childhood Special Education, 10(2), 48-61. 

 (10=volume number (2)=issue number; only give issue number if each issue begins with page 

1)  

Winston, B. L., Reinhart, M. L., Sacker, J. R., Gottlieb, W., Oscar, B. B., & Harris, D. P.  

(1983).  Effect of intertrial delays on retardation in learning.  Journal of Experimental 

Psychology: Animal Behavior Processes, 9, 581-593. 

(Note capitalization of chapter title as compared with journal title) 

Magazine Article: 

Posner, M. I. (1993, October 29). Seeing the mind. Science, 262, 673-674. 

Daily Newspaper Article, No Author:  

New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. (1993, July 15). The 

Washington Post, p. A12. 

 Daily Newspaper Article, Discontinuous Pages:  

Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic, social status. The Washington 

Post, pp. A1, A4-5. 

Monthly Newspaper Article, Letter to the Editor:  

Markovitz, M. C. (1993, May). Inpatient vs. outpatient [Letter to the editor]. APA Monitor, p.3. 

 

References to Books 

 One Author: 
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 Shaller, G. B. (1993). The last panda. Chicago: University of Chicago Press. 

 Two or More Authors, Jr. in Name, Third Edition: 

Mitchell, T. R. , & Larson, J. R., Jr. (1987). People in organizations: An introduction to 

organizational behavior (3rd ed.). New York: McGraw-Hill. 

 Corporate Author: 

National Head Start Association. (1990). Head Start: The nation's pride, a nation's challenge. 

Report of the Silver Ribbon Panel. Alexandria, VA: Author. 

 Unknown Author: 

The Times Atlas of the World (9th ed.). (1992). New York: Times Books. 

 Editors: 

Fox, R. W., & Lears, T. J. J. (Eds.). (1993). The power of culture: Critical essays in American 

history. Chicago: University of Chicago Press. 

 English Translation of a Book: 

Laplace, P. (1951). A philosophical essay on probabilities (F. W. Truscott & F. L. Emory, 

Trans.). New York: Dover. (Original work published 1814) 

 In the text, cite the original publication date and the date of the translation: (Laplace, 

1814/1951). 

 Reference to Chapter in a Edited Book: 

Ladd, G. W., & Coleman, C. C.  (1993).  Young children's peer relationships: Forms, features, 

and functions.  In B. Spodek (Ed.), Handbook of research on the education of young children 

(pp. 57-76). Ames, IA: Great Books. 

 

References to Nonprint Sources 

 Film: 

Harrison, J. (Producer), & Schmiechen, R. (Director). (1992). Changing our minds: The story of 

Evelyn Hooker [Film]. (Available from Changing Our Minds, Inc., 170 West End Avenue, Suite 

25R, New York, NY 10023) 

 Television broadcast: 

Crystal, L. (Executive Producer). (2003, October 11). The MacNeil/Lehrer news hour. New York 

and Washington, DC: Public Broadcasting Service. 

 Music recording: 

Writer, A. (Date of Copyright). Title of song [Recorded by artist if different from writer]. On Title 

of album [Medium of recording: compact disk, record, cassette, etc.]. Location: Label. 

(Recording date if different from copyright date) 

 Videotape: 

National Geographic Society (Producer). (1987). In the shadow of Vesuvius [Videotape]. 

Washington, DC: National Geographic Society. 

 Presentation: 

Lanktree, C., & Briere, J. (1991, January). Early data on the Trauma Symptom Checklist for 

Children (TSC-C). Paper presented at the meeting of the American Professional Society on the 

Abuse of Children, San Diego, CA. 

 

References to Reports 
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 Report from the Government Printing Office (GPO): 

National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in serious mental illness (DHHS 

Publication No. ADM 90-1679). Washington, DC: U.S. Government Printing Office. 

 Report from the Educational Resources Information Center (ERIC): 

Mead, J.V. (1992). Looking at old photographs: Investigating the teacher tales that novice 

teachers bring with them (Report No., NCRTL-RR-92-4). East Lansing, MI: National Center for 

Research on Teacher Learning. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 346 082) 

 Government Report not available from GPO or ERIC: 

U.S. Department of Health and Human Services. (1992). Pressure ulcers in adults: Prediction 

and prevention (AHCPR Publication No. 92-0047). Rockville, MD: Author. 

 

Reference Citations in Text 

Single Author Citations - Three Examples:  

Smith (1983) compared reaction times... 

 In a recent study of reaction times (Smith, 1983)... 

 In 1983, Smith compared reaction times... 

 Two Authors Per Reference (Always list both): 

Smith and Thompson (1993) reported a similar finding... 

 In a recent study of aggression (Smith & Thompson, 1993) 

 More Than Two Authors Per Reference:  

Williams, Jones, Smith, Bradner, and Torrington (1983) found... 

 (1st reference to the study with more than 2 authors lists all authors; All subsequent references 

use an abbreviated version). 

 Williams et al. (1983) found... 

 (The exception is when authors are 6 or more, the "et al." format can be used the first time the 

study is cited.) 

 Summarizing Several Studies: 

Several studies provide support for the idea that spanking is not an effective method of 

disciplining preschool aged children (Kames, 1983; Miller, 1977; Smith, 1993; Tower, 1988). 

 (Note alphabetical, not numerical order of references) 

 Two Articles by Same Author in the Same Year: 

Several studies provide support for the idea that spanking is not an effective method of 

disciplining preschoolers (Jones, 1993a; Jones, 1993b).  One study showed very negative 

effects (Jones, 1993b) while another found slightly less negative effects (Jones, 1993a). 

 (Refer to them as "a" and "b".) 

 

Quotations 

 Quote of Less Than 40 Words: 

Koop (1978) stated, "The job of educating will not be completed until every person old enough 

to comprehend the information is knowledgeable about AIDS" (p. 14). 

 Quote of More Than 40 Words: 
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Scientists are still intrigued with the fact that one can fully explain why a certain may is attracted 

to a particular woman and she to him. Perhaps John Cheever (1977) said it best: 

 I am today and will be forever astonished at the perspicacity with which a man can, in a 

glimpse, judge the scope and beauty of a woman's memory, her tastes in color, food, climate 

and language, the precise clinical dimensions of her visceral, cranial, and reproductive tracts, 

the conditions of her teeth, hair, skin, toenails, eyesight and bronchial tree, that he can in a 

second, exalted by the diagnostics of love, seize on the fact that she is meant for him or that 

they are meant for one another. (pp. 76-77) 

 (Note the punctuation at the end) 

 

Information from the Internet 

 Information on how to cite documents retrieved from the World Wide Web follows.  You may 

also want to go directly to APA's website for updated information. 

 But first, a cautionary note regarding the citation of email communications: It is possible to 

send an email note disguised as someone else. Authors—not journal editors or copy editors—

are responsible for the accuracy of all references, which includes verifying the source of email 

communications before citing them as personal communications in manuscripts. 

 E-mail communications from individuals should be cited as personal communications, as 

noted in APA's Publication Manual (5th ed.). The format in text (personal communications are 

not cited in the reference list) is as follows: L. A. Chafez (personal communication, March 28, 

1997). 

 Here are some examples of how to cite material posted on APA's own Web page. A similar 

format can be used to cite gopher or ftp sources, as long as the medium and the path are 

sufficiently identified. 

 An Action Alert Posted by our Public Policy Office: 

American Psychological Association. (1995, September 15). APA public policy action alert: 

Legislation would affect grant recipients [Announcement posted on the World Wide Web]. 

Washington, DC: Author. Retrieved January 25, 1996 from the World Wide Web: 

http://www.apa.org/ppo/istook.html 

 An Article from the American Psychologist: 

Jacobson, J. W., Mulick, J. A., & Schwartz, A. A. (1995). A history of facilitated communication: 

Science, pseudoscience, and antiscience: Science working group on 

facilitated communication. American Psychologist, 50, 750–765. 

Retrieved January 25, 1996 from the World Wide Web: 

http://www.apa.org/journals/jacobson.html 

 A Newpaper Article: 

Sleek, S. (1996, January). Psychologists build a culture of peace. 

APA Monitor, pp. 1, 33 [Newspaper, selected stories on line]. 

Retrieved January 25, 1996 from the World Wide Web: 

http://www.apa.org/monitor/peacea.html 

 An Abstract: 

Rosenthal, R. (1995). State of New Jersey v. Margaret Kelly Michaels: An overview [Abstract]. 

Psychology, Public Policy, and Law, 1, 247–271. 

Retrieved January 25, 1996 from the World Wide Web: http://www.apa.org/journals/ab1.html 
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 All references begin with the same information that would be provided for a printed source (or 

as much of that information as possible). The Web information is then placed at the end of the 

reference. It is important to use "Retrieved from" and the date because documents on the Web 

may change in content, move, or be removed from a site altogether. For example, the last two 

examples above are no longer available on APA's Web site. To cite a Web site in text (but not 

a specific document), it's sufficient to give the address (e.g., http://www.apa.org) there. No 

reference entry is needed.   

 

Points to Remeber about APA Style 

All written material and references are double-spaced.  

For manuscripts submitted to journals, APA requires the form illustrated here (with the first lines 

of reference entries flush to the left margin and subsequent lines indented 5 spaces).  Check 

with your instructor to determine which form is appropriate.  

Capitalize only the first word of an article title and of the subtitle, if any, and any proper names. 

On the references page, do not underline the title of an article or place quotation marks around 

it.  

Capitalize significant words in the title of a journal.  Italicize journal titles and volume numbers.  

Capitalize only the first significant word and only proper names within book titles.  

Capitalize the first significant word of the subtitle, if any.  

Italicize book titles.   

Because personal communications (letters, memos, telephone conversations, interviews) do 

not provide recoverable data, they are not included in the reference list.  Cite personal 

communications in text only. Example: (K. W. Schaie, personal communication, September 28, 

1993) 

 

 

 

 

 

 



EHvA Pedagogiek 

 

Eindwerkstuk 2006 - 2007 

  

 

 

24 

Bijlage 8 

Informatie voor opdrachtgever 

 

   EHvA Pedagogiek 

 

INDIVIDUEEL AFSTUDEERWERKSTUK 

Eindfase van de HBO opleiding Pedagogiek 

 

Informatie voor de opdrachtgever.  

 

In de eindfase van de HBO opleiding Pedagogiek krijgt de student de opdracht ten behoeve 

van het pedagogisch werkveld een onderzoek te verrichten.  

Dit pedagogisch werkveld beschrijven wij als een werkplek die gekenmerkt wordt door een 

ontwikkelingsgerichte opgroei- en leeromgeving voor kinderen of jongeren ondersteund door 

volwassenen.  

De opdrachtgever vertegenwoordigt dit bijzondere werkveld en formuleert, in overleg met de 

student een onderzoeksopdracht . 

Deze opdracht wordt vervolgens voorgelegd aan de practicumdocent van opleiding Pedagogiek 

om te toetsen of de onderzoeksvraag voldoet aan de eisen die de opleiding stelt (Hbo-niveau 

en pedagogisch relevant) 

 

Om de onderzoeksopdracht tot een goed einde te brengen wordt tussen opdrachtgever en 

student een contract opgesteld zodat helder geformuleerd wordt welk beoogd product de 

uitkomst zou moeten zijn van het empirische veldonderzoek.(zie bijlage 1) 

De basisactiviteiten van een afstudeerwerkstuk, zoals de opleiding zich dat voorstelt, zijn die 

van een productgericht studie- en onderzoekstraject. In een dergelijk traject wordt met behulp 

van literatuurstudie en gebruikmaking van andere bronnen en van eigen empirisch onderzoek 

een voorstel ( een programma, een educatief instrument) ontwikkeld voor de aanpak van 

concrete, met steun van de opdrachtgever, nader omschreven pedagogische vraagstukken die 

zich in dit bijzondere pedagogische werkveld aandienen of voordoen.  

 

De opleiding is verantwoordelijk voor de begeleiding van de student bij het verrichten van dit 

veldonderzoek en het bestuderen van relevante literatuur. De student sluit ook met de 

afstudeerwerkstukbegeleider een werkcontract af. De student heeft een format voor de 

contracten. 
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Bijlage 9  

Feedbackformulier opdrachtgever 

 

EHvA Pedagogiek 

 

Feedbackformulier eindopdracht Opleiding Pedagogiek 

 

Geachte opdrachtgever, 

Ter afronding van mijn studie HBO-pedagogiek heb ik een onderzoek gedaan naar aanleiding 

van een door u geformuleerde opdracht.  

Bij dezen wil ik u vragen uw oordeel over mijn afstudeerwerkstuk te geven door bijgevoegde 

vragen voor mijn opleiding te beantwoorden. 

Uw oordeel is een onderdeel van de totale beoordeling van het afstudeerwerkstuk. 

Hoogachtend 

……………(de student) 
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Feedbackformulier eindopdracht Opleiding Pedagogiek 

 

Naam student: 

Studentnummer: 

Datum: 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Naam Opdrachtgever: 

Functie: 

Organisatie: 

E-mail: 

Telefoon: 

 

1. Bent u, in het algemeen, tevreden over de samenwerking met de student? 

(te denken valt aan communicatie, aantal contactmomenten, houding student) 

Ja/matig/nee 

 Toelichting: 

 

 

2. Beantwoordde de onderzoeksopzet aan uw vraag? 

Ja/matig/nee 

Toelichting: 

 

 

3. Beantwoordt het resultaat van het onderzoek aan uw vraag? 

Ja/matig/nee 

Toelichting: 

 

 

4. Denkt u het resultaat van het onderzoek van de student in uw organisatie te kunnen 

gebruiken? 

Ja/misschien/nee 

Toelichting: 

 

 

 

 

 

Andere reactie: 
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Bijlage 10 

Tijdsplanning 

 

Een goede indeling van de tijd in het 2e semester in verband met de werkzaamheden die je 

moet verrichten voor het afstudeerwerkstuk is onontbeerlijk. Er wordt van je gevraagd een 

gedetailleerde planning in werkweken en dagen in je plan voor het afstudeerwerkstuk op te 

nemen. Omdat het afstudeerwerkstuk veelal het laatste onderdeel van de studie is, is het ook 

belangrijk in de planning rekening te houden met de afstudeerdata van de opleiding 

Pedagogiek en alle acties die daaraan voorafgaande noodzakelijk zijn.  

 

Timetable afstuderen 4 juli 2007 (data onder voorbehoud) 

 

Afstuderen regelen Bij wie Uiterste datum 

Aanvraagformulier afstuderen Balie studentenadministratie 

kopie paspoort + collegekaart 

Dinsdag 15  mei 2007 

Verzoek tot uitschrijving en 

restitutie 

Idem Idem 

Controleren of afstudeerrichting 

klopt anders omzetten 

Idem Idem 

 

afstudeerwerkstuk: Bij wie: Uiterste datum: 

Afstudeerplan inleveren Practicumdocent 26 januari inleveren 

beoordeling plan uiterlijk 

9 februari 

Start afstudeerwerkstukbegeleiding Begeleider Begeleider is toegewezen uiterlijk 

19 februari 

Eindversie concept Begeleider 7 mei inleveren 

feedback uiterlijk 18 mei 

Eindversie definitief 

In drievoud 

Digitale versie tbv mediatheek 

1e beoordelaar (begeleider) 

2e beoordelaar 

Opdrachtgever 

29  mei inleveren 

beoordeling eindwerkstuk uiterlijk 12 

juni 

 

Acties Opleiders 

Actie: Door wie Uiterste datum: 

Controleren volg +-lijst Mentor april 2007 

Cijfers naar Volg+ Begeleider/ docent 12 juni 

alle cijfers binnen van afstudeerders 
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Timetable afstuderen 19 september 2007 (data onder voorbehoud) 

 

Afstuderen regelen Bij wie Uiterste datum 

Aanvraagformulier afstuderen Balie studentenadministratie 

kopie paspoort + collegekaart 

Vrijdag 7 juli 2007   

Verzoek tot uitschrijving en 

restitutie 

Idem Idem 

Controleren of afstudeerrichting 

klopt anders omzetten 

Idem Idem 

 

afstudeerwerkstuk: Bij wie: Uiterste datum: 

Afstudeerplan inleveren Practicumdocent 7 april  inleveren 

beoordeling plan uiterlijk 21 april 

Start afstudeerwerkstukbegeleiding Begeleider Begeleider is toegewezen uiterlijk 

28 april 

Eindversie concept Begeleider  

23 juni inleveren 

feedback uiterlijk 7 juli 

 

Eindversie definitief 

In drievoud 

1e beoordelaar (begeleider) 

2e beoordelaar 

Opdrachtgever 

Digitale versie tbv mediatheek 

 

14 augustus inleveren 

beoordeling eindwerkstuk uiterlijk 28 

augustus 

 

Acties Opleiders 

Actie: Door wie Uiterste datum: 

Controleren volg+-lijst mentor juni 2007 

Cijfers naar Volg+ Begeleider/ docent 28 augustus 

alle cijfers binnen van afstudeerders 
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Bijlage 11 

Beoordelingsformulier 

 

Beoordelingsformulier afstudeerwerkstuk 

 

Inleiding op het werkstuk  

Aandachtspunten Beoordeling 

Wordt helder welke vraag/ welk probleem van de opdrachtgever 

aanleiding is voor het werkstuk? 

Geeft de student een toelichting op de wijze waarop die vraag/ 

dat probleem is opgepakt? 

Is de vraagstelling pedagogisch van aard? 

Gaat het om een vraagstelling m.b.t een ontwikkelingsgerichte 

opgroei- en leeromgeving voor kinderen of jongeren 

ondersteund door volwassenen? 

Is de aanleiding voor de vraagstelling voldoende inzichtelijk 

gemaakt? 

Geeft de student een verantwoording van de keuze van deze 

vraagstelling? 

Is de vraagstelling eenduidig te interpreteren? 

Eenduidigheid moet blijken uit de operationalisatie van 

begrippen. 

Vindt de opdrachtgever de vraagstelling relevant voor zijn 

organisatie? 

Dit moet blijken uit een document van de opdrachtgever. 

 

Past de vraagstelling bij de afstudeerrichting? 

Heeft de student gekozen voor LV of voor ABV in de opleiding? 

Sluit de vraagstelling aan bij deze studierichting? 

 

Past het beoogde product bij de eisen van de opleiding? 

Is het: 

-een probleemverkenning 

-óf een (verklarende) analyse van een probleem 

-óf een advies over de oplossing van een probleem 

-óf een advies over een interventieprogramma 

-óf een evaluatie van een programma? 

 

Is het plan van aanpak inzichtelijk? 

Wordt duidelijk wat de student heeft willen doen (zowel qua 

literatuurstudie als qua onderzoek) voor het afstudeerwerkstuk? 

 

Wordt het werkstuk voldoende geïntroduceerd bij de lezer? 

Geeft de student op een overzichtelijke wijze aan wat de lezer in 

het werkstuk kan verwachten? 
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Cijfer Inleiding op het werkstuk: 

Toelichting: 

 

 

Theoretisch deel  

Aandachtspunten Beoordeling 

Heeft het theoretisch deel een logisch verband met de 

vraagstelling? 

Het theoretisch gedeelte moet een logische aansluiting zijn op 

de wijze waarop de vraagstelling is geoperationaliseerd. 

 

Is de bestudeerde literatuur inhoudelijk relevant voor de 

vraagstelling? 

Focust de literatuur voldoende op de centrale vraag? 

 

Is de bestudeerde literatuur van voldoende kwaliteit? 

Voorwaarden: 

literatuur uit opleiding 

artikelen uit beroepsgerichte en wetenschappelijke tijdschriften 

gebruik van buitenlandse literatuur minimaal 25 % (inclusief 

vertaalde bronnen) 

recente literatuur 

 

Is de gebruikte literatuur voldoende divers?  

Gebruik van diverse disciplines 

Gebruik van meerdere invalshoeken binnen één discipline 

 

Is er voldoende gebruik gemaakt van de (oude) literatuur uit de 

opleiding? 

Het gaat hierbij om literatuur die de student in de afgelopen 

jaren heeft bestudeerd voor diverse onderwijsmodulen. 

 

Is de gebruikte nieuwe literatuur voldoende omvangrijk? 

De norm is 400 pagina’s nieuwe literatuur naast de 

'oude’literatuur. 

 

Geeft de student kritische reflectie op de gebruikte literatuur? 

Komt de student tot een gefundeerd eigen standpunt over de 

verwerkte literatuur op grond van inhoudelijke en 

methodologische argumenten? 

 

Cijfer Theoretisch deel 

Toelichting: 
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Eigen onderzoek  

Aandachtspunten  Beoordeling  

Sluit het onderzoek aan op de vraagstelling? 

Het voorgestelde onderzoek moet inhoudelijk en 

methodologisch zijn afgestemd op de vraagstelling. 

 

Sluit het onderzoek aan op het gebruikte theoretisch kader? 

Er moet een helder verband zijn tussen theoretisch kader en 

inhoud en methodologie van het onderzoek 

 

Is er sprake van een goede opzet en uitwerking van het 

onderzoek van het onderzoek? 

er is een heldere probleemstelling /vraagstelling 

een goede, met literatuur ondersteunde operationalisatie van 

begrippen 

een adequaat gekozen onderzoekspopulatie 

goed geformuleerde hypothesen 

een goed verantwoord onderzoeksdesign 

goed verantwoorde onderzoeksinstrumenten 

 

 

 Is het onderzoek op een juiste en verantwoorde wijze 

uitgevoerd? 

Is zorgvuldig omgegaan met de contacten bij het onderzoek? 

Zijn de verschillende instrumenten op een juiste wijze 

toegepast? 

 

Zijn de gegevens goed verwerkt en is er een goed onderbouwde 

conclusie? 

er is sprake van een analyse die aansluit bij de 

probleemstelling, hypothesen en het gekozen 

onderzoeksdesign 

Er is sprake van een reflectie op de uitvoering van het 

onderzoek (bijvoorbeeld non-response) 

De conclusie is een antwoord op de probleemstelling 

 

 

Is de hoeveelheid veldwerk in overeenstemming met de norm? 

De norm voor veldwerk is 15 uur. 

 

Cijfer Eigen onderzoek 

Toelichting: 
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Vormgeving 

 Aandachtspunten Beoordeling 

Is de opbouw van het betoog overzichtelijk? 

De vormgeving moet anticiperen op het leesgedrag door: 

een heldere inhoudsopgave met pagina-aanduidingen 

een logische opbouw van elk hoofdstuk 

een hiërarchische opbouw van hoofdstukken en paragrafen 

koppen van hoofdstukken en paragrafen die de inhoud dekken  

 

 

Is de bronvermelding compleet en correct? 

Is er een literatuurlijst? 

Zijn er voetnoten? 

Zijn de Apa-richtlijnen opgevolgd? 

 

 

Is het taalgebruik passend? 

Is er correct gebruik gemaakt van Nederlandse taal? 

Is de spelling volgens het groene boekje? 

Is er schrijftaal gebruikt 

Zijn er geen typ- of plakfouten? 

 

 

Ziet de scriptie er verzorgd uit? 

Is er: 

een heldere lay-out 

 een mooie bladspiegel 

een representatief voorblad?  

 

 

Cijfer Vormgeving: 

 Toelichting:  

 

 

Het advies / product voor de opdrachtgever  

Aandachtspunten Beoordeling 

Is het product dat de student aan de opdrachtgever aanbiedt 

voldoende relevant voor deze opdrachtgever? 

Dit moet blijken uit de feedback van de opdrachtgever. 

 

Heeft het product voldoende kwaliteit? 

Voldoet het product aan de eisen die aan een dergelijk product 

moeten worden gesteld? 
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Is de aard van het product voldoende onderbouwd? 

Is de keuze van de aard van de interventie methodisch 

verantwoord? 

 

Is het product voldoende inhoudelijk gerelateerd aan 

literatuurstudie en onderzoek? 

Is er een logisch verband tussen de conclusies van 

literatuurstudie en onderzoek en de inhoud van het product? 

 

Cijfer Het advies / product voor de opdrachtgever: 

Toelichting:  

 

 

Algemeen oordeel  

Aandachtspunten Beoordeling 

Is er een goede balans tussen theorie, onderzoek en product? 

Zijn zowel de theoretische basis (en de verdieping daarvan) als 

het onderzoek in het product terug te vinden? 

 

Toont het afstudeerwerkstuk aan dat de student over zelfstandig 

denkvermogen beschikt?,  

Dat blijkt onder meer door het niveau van het samenvatten van 

theorie te overstijgen en tot een betoog te komen waarin eigen 

inzichten naar voren komen. 

 

Zijn aanwijzingen, correcties, suggesties van de opdrachtgever 

opgepakt? 

Is zichtbaar gemaakt wat de feedback en de beoordeling van de 

opdrachtgever is geweest bij het tot stand komen van het 

werkstuk? 

 

Is de aard en de aanpak van het onderwerp origineel? 

Spreekt er authentiek leren uit onderwerpkeuze en/of aanpak? 

 

Vormt het werkstuk een consistent geheel?  

Voldoet het werkstuk aan de HBO eindkwalificaties?  

Cijfer algemeen oordeel: 

Toelichting:  

 

 

 


