
 

Competenties Afstuderen HBO-ICT 

Aantonen in afstudeerrapport en afstudeerportfolio. 
 
 
1. Professioneel vakmanschap 

a. Toon je aan in je afstudeerrapport en tijdens je afstudeerzitting. 
Hier is geen aanvullend bewijs voor nodig. 

2. Communicatief vermogen 
a. Toon je aan middels je afstudeerrapport (rapporteren) en tijdens je afstudeerzitting 

bij de presentatie en het beantwoorden van de vragen (communiceren / klant-
gerichtheid). 

Hier is geen aanvullend bewijs voor nodig. 

3. Onderzoekend vermogen 
a. Toon je aan in je afstudeerrapport en tijdens je afstudeerzitting. 

Hier is geen aanvullend bewijs voor nodig. 

4. Leervermogen  
a. Kan op twee manieren aangetoond worden. De keuze is aan de student. 

i. Optie 1: Bewijs is tijdens je afstudeeropdracht geleverd. Het bewijs zit dan in je 
afstudeerrapport. Schrijf een reflectieverslag waarin je aangeeft hoe je het 
tijdens je afstudeeropdracht bewezen hebt en verwijs daarbij naar je 
afstudeerrapport.  
Het reflectieverslag neem je op in je portfolio bij het inleveren van je rapport. 

ii. Optie 2: Bewijs is niet tijdens je afstudeeropdracht geleverd. Je schrijft een 
STARR waarin je dit aantoont.  
De STARR komt in je portfolio. 

5. Beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie 
a. Kan op twee manieren aangetoond worden. De keuze is aan de student. 

i. Optie 1: Bewijs is tijdens je afstudeeropdracht geleverd. Het bewijs zit dan in je 
afstudeerrapport. Schrijf een reflectieverslag waarin je aangeeft hoe je het 
tijdens je afstudeeropdracht bewezen hebt en verwijs daarbij naar je 
afstudeerrapport.  
Het reflectieverslag neem je op in je portfolio bij het inleveren van je rapport. 

ii. Optie 2: Bewijs is niet tijdens je afstudeeropdracht geleverd. Je schrijft een 
STARR waarin je dit aantoont.  
De STARR komt in je portfolio. 

6. Samenwerken 
a. Toon je aan middels 2 STARR-formulieren + 2 feedbackformulieren waarvan 

maximaal 1 door een medestudent mag zijn ingevuld. 
Opnemen in je portfolio. 

 
Afstudeerrapport en afstudeerportfolio worden ingeleverd via OnStage;  

- het portfolio lever je in vóór het go no go gesprek. Bewijs je competentie 4 en/of 5 
tijdens je afstudeeropdracht, dan lever je de eerste versie van het portfolio in voor het 
go no go gesprek en uiterlijk twee weken voor je afstudeerzittingdatum de definitieve 
versie met daarin de reflectie(s). 

- het afstudeerrapport lever je uiterlijk twee weken voor de afstudeerzittingdatum in. 


