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Voorwoord 
 
Voor u ligt de handleiding voor de bedrijfsbegeleiders van de stage en afstudeeropdracht van de 
opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam, faculteit Techniek: 
 
 

 Aviation 

 Bouwkunde 

 Bouwtechnische Bedrijfskunde 

 Civiele Techniek 

 Engineering Design and Innovation 

 Forensisch Onderzoek 

 Logistics Engineering 

 Logistiek & Economie 

 Elektrotechniek 

 Product Design 

 Technische Bedrijfskunde 

 Maritiem Officier 

 Toegepaste wiskunde 
 
 

 
In deze handleiding vindt u de algemene informatie en richtlijnen met betrekking tot de organisatie, de 
uitvoering en de beoordeling van de stage en de afstudeeropdracht alsmede wat er van u en andere 
betrokkenen wordt verwacht. Het is een algemene handleiding, op bepaalde punten kunnen opleidingen 
hiervan iets afwijken.  
 
Graag willen wij van deze gelegenheid gebruik maken u te bedanken voor het vertrouwen dat u in onze 
student stelt, en daarmee indirect in onze Hogeschool van Amsterdam, faculteit Techniek, door hem/haar 
in uw organisatie te laten meelopen of een opdracht te laten uitvoeren in het kader van de stage en/of 
afstudeeropdracht. Wij vertrouwen erop dat er een win-win situatie zal ontstaan: uw organisatie het 
(kennis)product waar het behoefte aan heeft en de betreffende student de benodigde praktijkervaring. 
 
Wij wensen alle betrokkenen veel succes toe bij de stage of de afstudeeropdracht. 
 
Namens de opleidingsmanagers van de Hogeschool van Amsterdam, faculteit Techniek, 
 
Het Onderwijsbureau 
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1 Stage en afstudeeropdracht 
 
In het kader van hun opleiding aan de faculteit Techniek, lopen de studenten tijdens hun studie een 
praktijkstage (meeloop/oriënterende stage en/of uitvoeren van een opdracht) en voeren een 
afstudeerproject uit. In deze handleiding staan de regels met betrekking tot de stage en de 
afstudeeropdracht en de rechten en plichten voor de bedrijfsbegeleider, de stagiair(e) en de opleiding 
vermeld. Het is een algemene handleiding, op bepaalde punten kunnen opleidingen hiervan iets afwijken.  
 

1.1 Doel van de stage 
  
De leerdoelen van een praktijkstage zijn hieronder geformuleerd: 
 

 realiseren van de stageopdracht/meeloopstage, uitvoering van de opdracht, planning van de 
werkzaamheden, kennis en vaardigheden, 

 opdoen van werkervaring in een bestaande organisatie, 

 oriënteren op één of meer mogelijke beroepen, 

 creëren van meer inzicht in eigen mogelijkheden en voorkeuren, 

 (verder) ontwikkelen van sociale vaardigheden, 

 ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (rapporteren en presenteren in het vakgebied), 

 problemen kunnen onderkennen, beschrijven en analyseren en hiervoor oplossingsalternatieven 
aangeven, 

 eerder verworven theoretische kennis integraal kunnen toepassen, 

 een bijstelling van de sterkte/zwakte-analyse kunnen maken ten behoeve van de eigen 
loopbaanplanning. 

 

1.2 Criteria stage 

 
De student is verantwoordelijk voor het verwerven van een geschikte stage. Een geschikte stage voldoet 
aan de volgende criteria: 
 

 relevant voor de opleiding (passend binnen de beroepscontext en de beoogde competenties), 

 een stageplaats die de student de kans geeft om relatief zelfstandig en onder goede begeleiding 
kennis en vaardigheden te toetsen aan de praktijk en waar de student een duidelijker beeld krijgt van 
zijn of haar eigen mogelijkheden en wensen, 

 heeft een primaire focus op leren (er is een tolerantie voor het maken van fouten waardoor de student 
ertoe wordt aangemoedigd nieuwe dingen uit te proberen en niet voor het onbekende terugschrikt), 

 passend in het loopbaanplan (loopbaanperspectief en te realiseren leerdoelen), 

 adequate bedrijfsbegeleiding is beschikbaar, 

 combinatie van werk (bijbaan) en stageopdracht is niet toegestaan. 
 

1.3 Fasering stage 

 
De stage bestaat uit 100 werkdagen (800 uur). Globaal ziet de fasering van de stage er als volgt uit, al 
kan dit per opleiding iets verschillen: 
 
Oriëntatiefase:   ± 3 weken 
Uitvoeringsfase:   ± 13 weken 
Afrondingsfase en rapportage: ± 4 weken 
 
 
Het voorlopige onderwerp van de stage is beschreven in de opdrachtomschrijving (zie ook het stage- en 
afstudeerformulier) en is bij aanvang van de stage bekend en zowel door de opdrachtgever als de 
opleiding goedgekeurd. 
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De eerste 3 weken van de stage worden gezien als de oriëntatiefase. Deze wordt afgesloten met een plan 
van aanpak. Hierin wordt het definitieve onderwerp vastgesteld. Het plan van aanpak is tevens het 
onderwerp van eerste gesprek. 

 

1.4 Doel van het afstudeerproject 
 
De centrale doelstelling van het afstudeerproject voor de student is: aantonen dat hij/zij nagenoeg 
zelfstandig als beginnend beroepsoefenaar kan functioneren. 
 
In hoofdlijnen gebeurt dit door het: 
 

 kunnen verrichten van toegepast onderzoek op een voor de opleiding relevant onderwerp en niveau 
(uitvoeren van de afstudeeropdracht), 

 kunnen rapporteren over het verrichte onderzoek (schrijven van een afstudeerverslag), 

 kunnen verantwoorden van het eigen werk tegenover de begeleidend docent, een tweede 
docentexaminator (assessor) en/of een extern deskundige uit het bedrijfsleven in een afstudeergesprek 
(presenteren en verdedigen). 

 

1.5 Criteria afstudeerproject 
 
De student is verantwoordelijk voor het verwerven van een geschikt afstudeerproject. Onder een geschikt 
afstudeerproject wordt verstaan: 
 

 relevant voor de opleiding (passend binnen de beroepscontext en de beoogde competenties), 

 gericht op toegepast (beleidsondersteunend) onderzoek, 

 het betreft een complex bedrijfsprobleem (een oplossing is niet direct voorhanden), 

 doelstelling op tactisch/strategisch niveau, 

 beschikbaarheid van adequate bedrijfsbegeleiding, 

 passend in het loopbaanplan van de student (loopbaanperspectief en te realiseren leerdoelen), 

 heeft een primaire focus op leren. 
 

1.6 Fasering afstudeerproject 
 
Bij het afstudeerproject dient voor de opleidingen Technische Bedrijfskunde, Business Logistics en 
Human Logistics door de student het ‘TienStappenPlan’ (TSP) te worden gebruikt. Het TSP biedt u en de 
opleiding enige garantie dat de student de opdracht op zorgvuldige wijze uitvoert. Globaal ziet de fasering 
er als volgt uit, al kan dit per opleiding iets verschillen: 
 
Oriëntatiefase:    ± 3weken 
Onderzoeks- en oplossingfase:  ± 13 weken 
Afronden oplossingsfase en rapportage: ± 4 weken 
 
Het voorlopige onderwerp (diagnostische probleemstelling) van het afstudeerproject is beschreven in het 
projectvoorstel dan wel opdrachtomschrijving (zie ook het stage- en afstudeerformulier) en bij aanvang 
van het afstuderen bekend en zowel door de opdrachtgever als de opleiding goedgekeurd. 
 
De eerste 3 weken van het afstuderen worden gezien als de oriëntatiefase. Deze wordt afgesloten met 
een plan van aanpak op basis waarvan een tussenbeoordeling wordt gedaan. In het plan van aanpak 
wordt het definitieve onderwerk (hoofdprobleemstelling) vastgesteld. Het plan van aanpak is onderwerp 
van gesprek bij het eerste gesprek (startgesprek) en heeft na goedkeuring, een contractueel karakter. 
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2 Rolverdeling 
 
Bij stage en afstuderen zijn er drie partijen te onderscheiden. 
 
Student 
Belangrijk is dat de student een opdracht kiest die bij hem of haar past. Het verwerven van de juiste 
stage- of afstudeeropdracht dient dan ook een bewust proces te zijn. De student wordt in dit proces 
gecoacht door de studieloopbaanbegeleider. 
De stage biedt de student de kans om zichzelf en anderen te laten zien dat hij of zij het gewenste heeft 
bereikt en na de stage met veel vertrouwen richting het afstuderen kan gaan. 
Het afstudeerproject biedt de student de kans om zichzelf en anderen te laten zien dat hij of zij het 
gewenste niveau van ingenieur heeft bereikt en na het afstuderen als beginnend beroepsbeoefenaar aan 
de slag kan. 
 
Bedrijf (bedrijfsbegeleider) 
De bedrijfsbegeleider heeft veelal tevens de rol van opdrachtgever. Tegenover de opdrachtgever heeft de 
student de verantwoordelijkheid om het gewenste resultaat te leveren. De competenties (kennis, inzicht, 
vaardigheden en beroepshouding) van de student spelen daarbij een cruciale rol. Hoewel de stage wordt 
gezien als proeve van bekwaamheid, is er van een pure opdrachtgever - opdrachtnemerrelatie echter 
geen sprake. Gedurende de stage brengt de student het geleerde op faculteit Techniek in praktijk. 
Daardoor heeft de bedrijfsbegeleider ook de rol van coach.  
Van de student mag veel zelfstandigheid worden verwacht in de uitvoering van de opdracht maar hij/zij 
heeft doorgaans ook behoefte aan de tips en trucs van een professional. Er kan van een ideale situatie 
worden gesproken als er een redelijke balans is tussen beide rollen. 
 
Opleiding (begeleidend docent) 
Tegenover de opleiding moet de student kunnen aantonen (verantwoorden), dat hij/zij inderdaad het 
gewenste niveau heeft bereikt. Hij/zij is in staat zowel mondeling als schriftelijk verantwoording af te 
leggen over zijn of haar gemaakte keuzes op zowel inhoudelijke aspecten als over de houdingsaspecten 
(persoonlijk functioneren). In het kort komt het erop neer dat de student moet laten zien dat hij/zij voldoet 
aan de kwalificaties van de opleiding en hij/zij persoonlijke competenties ontwikkelt en/of verbeterd heeft. 
Bij het afstuderen geldt daarbij dat de student moet kunnen aantonen (verantwoorden), dat hij/zij 
inderdaad het gewenste niveau heeft bereikt van een beginnend beroepsbeoefenaar. In de ogen van de 
opleiding is dat iemand die in staat is problemen op te lossen van tactische/strategische aard op de voor 
de opleiding relevante werkterreinen. 
 
 

3 Taakverdeling 
 
Tijdens de stage en het afstudeerproject wordt de student vanuit de opleiding begeleid door een 
begeleidend docent en vanuit het bedrijf door een bedrijfsbegeleider. De verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering van de stage(opdracht) of afstudeerproject ligt bij de student zelf. Met betrekking tot stage en 
het afstudeerproject geldt de volgende taakverdeling voor de student, de bedrijfsbegeleider en de 
begeleidend docent. 
 
Student  
Van de student wordt het volgende verwacht: 
 
Algemeen 

 is verantwoordelijk voor de actualisering van zijn/haar loopbaanplan, 

 is verantwoordelijk voor de verwerving van de stage en het afstudeerproject, 

 vult digitaal het stage- of afstudeerformulier in via: 
https://techniek.mijnhva.nl/bos/Paginas/stageformulier.aspx. Print het vervolgens uit, laat het 
ondertekenen en uploadt het op DLWO bij het studiedeel Stage of Afstudeeropdracht, 

 volgt de regels in het bedrijf en komt afspraken binnen bedrijf en opleiding na, 

https://techniek.mijnhva.nl/bos/Paginas/stageformulier.aspx
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 signaleert zelf wanneer er begeleiding vanuit de opleiding en/of bedrijf nodig is. 
 

Stage 

 voldoet een onderwijsperiode in het stagebedrijf (loopt mee in het stagebedrijf en/of voert de 
stageopdracht uit) en is verantwoordelijk voor de voortgang van de stage, 

 zorgt voor de afronding van eventuele openstaande studieonderdelen, 

 werkt zorgvuldig en stipt aan het tot stand komen van de verslagen (stage/projectvoorstel, plan 
van aanpak, tussentijdsverslag en het definitieve stageverslag) en komt rapportageverplichtingen 
na. 

 
Afstuderen 

 dient zelfstandig aan te tonen dat hij/zij voldoet aan de competenties (bij ED&I geldt dat de 
competenties getoetst zijn voordat de student mag gaan afstuderen), 

 voert het project uit en is verantwoordelijk voor de voortgang van het afstudeerproject, 

 werkt op een systematische manier aan het project. Bij de opleidingen Technische Bedrijfskunde, 
en Logistics wordt de methode TSP gebruikt, 

 werkt zorgvuldig en stipt aan het tot stand komen van de verslagen (projectvoorstel, plan van 
aanpak, tussentijdsverslag, conceptverslag en het definitieve verslag) en komt 
rapportageverplichtingen na, 

 zorgt voor de afronding van eventuele openstaande studieonderdelen vóór het afstudeergesprek. 
 
 
Bedrijfsbegeleider 
 
De student wordt vanuit het bedrijf begeleid door een bedrijfsleider. Van de bedrijfsbegeleider wordt 
verwacht dat hij of zij: 

 de student in staat stelt praktische ervaring op te doen en/of opdracht uit te voeren die voldoet 
aan de eisen en de context van de opleiding, 

 de student vertrouwd maakt met het bedrijf, 

 ondersteuning geeft bij de praktische uitvoering van de werkzaamheden bespreekt, 

 deelneemt aan het startgesprek en het eindgesprek, 

 voldoende keren met de student de uitvoering van de werkzaamheden bespreekt, 

 het plan van aanpak, stageverslag en eventueel tussentijdse rapportages, beoordeelt op feitelijke 
juistheid en inhoud, 

 een (tussentijdse) beoordeling geeft van het functioneren van de student binnen het bedrijf, 

 rapporteert aan de begeleidend docent als de voortgang in gevaar komt. 

 HBO niveau heeft. 
 
 
Begeleidend docent 
 
De begeleidend docent begeleidt de student en bewaakt het stage- en afstudeerproces. De begeleidend 
docent: 

 adviseert bij het zoeken naar een geschikte stage- en/of afstudeerplaats, 

 bespreekt het loopbaanplan en de diverse verslagen (niet bij alle opleidingen), 

 begeleidt de student bij het persoonlijke leerproces, 

 heeft een voorbereidingsgesprek met de student aan het begin en een evaluatiegesprek ter 
afronding van de stage of afstuderen, 

 representeert op professionele wijze de opleiding en onderhoudt contact met het stagebedrijf, 

 begeleidt en stuurt het stageproces bij m.b.t. afbakening, informatieverstrekking, structurering, 
planning, voortgangsbewaking en verslaglegging, 

 wijst de student op de consequenties als de voortgang in het gevaar komt, 

 begeleidt bij het schrijven van het eindrapport en beoordeelt dit op begrijpelijkheid, 
toegankelijkheid (structuur, heldere formulering) en de aanwezigheid van de verplichte 
onderdelen, 
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 is verantwoordelijk voor het vaststellen van de cijfers voor de praktijk, het verslag en de evaluatie, 

 zorgt voor de cijfermatige afhandeling, 

 bewaakt en stuurt op de afronding van eventuele openstaande studieonderdelen (bij stage), 

 leidt de afstudeerzitting en is verantwoordelijk voor het vaststellen van de cijfers voor de praktijk, 
het rapport en de presentatie/verdediging (bij afstuderen). 

 
De begeleidend docent is primair procesbegeleider en niet per definitie vakdeskundige. De student is 
verantwoordelijk voor het inhoudelijk niveau en het zelfstandig raadplegen van vakdeskundige personen 
(vakdocenten) en/of literatuur. 
 
 
Onderwijsbureau 
 
Het Onderwijsbureau onderhoudt de contacten met de relaties in het beroepenveld en ondersteunt de 
opleidingen en studenten met onder andere de administratieve en organisatorische taken rondom stages 
en afstuderen. De taken van het Onderwijsbureau zijn: 

 onderhouden van contacten met de bedrijven, 

 plaatsen stage/afstudeervacatures op intranet, 

 het toezien op de procedurele voortgang van de stage en het afstuderen, 

 bijhouden van dossiers van elke student, 

 organiseren van stageterugkomdagen, 

 verwerken van de stage-evaluaties. 
 

 

4 Procedure 
 
De procedure voor de stage en het afstuderen ziet er als volgt uit: 
 

 Zodra de student een stage- of afstudeerplaats heeft gevonden, schrijft hij/zij op basis van het 
gesprek met de opdrachtgever een stageopdracht of projectvoorstel en neemt contact op met de 
begeleidend docent. De begeleidend docent beoordeelt met de nodige deskundigen op basis van 
de beschikbare informatie en/of een gesprek met de bedrijfsbegeleider of de plaats en opdracht 
geschikt zijn. Wanneer dit het geval is, vult de student het stage- of afstudeerformulier in via 
https://techniek.mijnhva.nl/bos/Paginas/stageformulier.aspx. Dit formulier bevat ook een 
overeenkomst en moet door drie partijen worden ondertekend: de student, het bedrijf en de 
onderwijsinstelling. 

 

 De student maakt tijdens de oriëntatiefase van de stage of het afstudeerproject een afspraak voor 
het startgesprek met de bedrijfsbegeleider en de begeleidend docent in het bedrijf, dat uiterlijk vier 
weken na aanvang plaatsvindt. Onderwerp van gesprek is het plan van aanpak. 

 

 De student geeft het bedrijf de nodige informatie over de opleiding. 
 
 

5 Formele zaken 

 

5.1 Verzekering 

 
De Hogeschool van Amsterdam heeft ten behoeve van aansprakelijkheid voor schade aan derden een 
aansprakelijkheidsverzekering gesloten. Dit betekent dat bij vastgestelde aansprakelijkheid de schade 
financieel door verzekeraar vergoed zal worden onder aftrek van het eigen risico van K€ 10. 
 
Voor meer informatie over de verzekeringen kan contact opgenomen worden met de heer Peter Wurtz,  
Sr. Advisor Safety and Security, Corporate Risk- and Insurance Manager. 

https://techniek.mijnhva.nl/bos/Paginas/stageformulier.aspx
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Telefoonnummer: 020 - 525 2905 / 06 - 13214199 
E-mail: P.Wurtz@uva.nl 

 

5.2 Auteursrecht 
 
In beginsel ligt het auteursrecht van een product bij de maker tot 70 jaar na overlijden. Echter, in een 
arbeidssituatie waar er sprake is van een relatie tussen opdrachtgever en ontwerper – lees in deze 
context de relatie tussen (afstudeer)stageverlenende instelling en student – geldt het 
werkgeversauteursrecht en heeft de (afstudeer) stageverlenende instelling het auteursrecht over het werk 
van de stagiair (student). Mits het tot de functie van de stagiair (student) behoort om het betreffende 
product te creëren. 
Bovenstaande houdt in dat de student na afloop van zijn stageperiode niet zonder toestemming van de 
stagebieder gemaakt werk mag gebruiken of bewerken voor zijn portfolio, website of presentaties aan 
derden. 
 

5.3 Bedrijfsgevoelige informatie 
 
In de (afstudeer)stageovereenkomst is opgenomen dat de student van het bedrijf tijdig verneemt als 
gegevens vertrouwelijk van aard zijn of dat de student in redelijkheid het vertrouwelijke karakter van 
gegevens moet begrijpen. Tevens is opgenomen dat de stagiair de vertrouwelijke gegevens voor 
studiedoeleinden, zoals het stageverslag bijvoorbeeld, wel moet kunnen gebruiken, mits in overleg en na 
akkoord van het bedrijf. Hierbij geldt dat ook de begeleidend docent van de Hogeschool van Amsterdam, 
faculteit Techniek verplicht is tot vertrouwelijkheid. Hierdoor blijft het mogelijk de stage en de 
afstudeeropdracht verantwoord te beoordelen met behoud van de gewenste vertrouwelijkheid. 
 
 

6 Uitvoering 
 
Na de goedkeuring van het project/stagevoorstel door de bedrijfsbegeleider en de begeleidend docent 
kan de student beginnen met de stage of afstudeeropdracht. Na 3 weken levert de student het definitieve 
plan van aanpak in. Dat is in basis voor het eerste gesprek in het bedrijf. In het plan van aanpak kan op 
basis van de probleemanalyse de probleemstelling zijn geherformuleerd. 
 
Tijdens de uitvoering van de stage en afstudeeropdracht vindt regelmatig overleg plaats tussen de student 
en de bedrijfsbegeleider waarin o.a. de voortgang wordt besproken. Afstemmen en bijsturen zijn de 
kernbegrippen in dit overleg. De bedrijfsbegeleider kan zich zo ook een beeld vormen van het fuctioneren 
van de student. Met betrekking tot de tussenresultaten heeft de student tevens een rapportageverplichting 
naar de begeleidend docent. 
 
Gedurende de stage en het afstuderen zal een tussentijds functioneringsgesprek gevoerd worden tussen 
student en bedrijfsbegeleider op basis van het beoordelingsformulier van de opleiding. 
Op basis van dit gesprek kan de student, indien nodig, zijn/haar handelen bijstellen en controleren of hij/zij 
op de goede weg is zijn/haar leerdoelen te realiseren. 
 
 

7 Begeleiding 
 
Teneinde de voortgang en het niveau van de stage en het afstudeerproject te bewaken, zullen er diverse 
bijeenkomsten plaats vinden met student, begeleidend docent en/of bedrijfsbegeleider. Bovendien zijn er 
terugkomdagen (niet bij alle opleidingen), waarbij de student aan de hand van vragen terugblikt op de 
doorlopen fase en vooruitkijkt naar de komende fase. 
 
 

mailto:P.Wurtz@uva.nl
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7.1 Bijeenkomsten/gesprekken in het bedrijf 
 
De volgende, verplichte, bijeenkomsten vinden in het bedrijf plaats: 

 startgesprek (ongeveer 4 weken na aanvang), 

 (tussentijds) evaluatiegesprek (bij afstuderen), 

 beoordelingsgesprek. 
 
Eventueel kan de begeleidend docent meerdere gesprekken voeren afhankelijk van het functioneren van 
de student. De student neemt het initiatief tot het maken van de gezamenlijke gesprekken. 
 
7.1.1 Startgesprek 
De student zorgt bij het startgesprek voor de aanwezigheid van het stage- en afstudeerformulier inclusief 
de overeenkomst, de handleiding, de beoordelingsformulieren, het definitieve plan van aanpak en 
eventueel andere relevante formulieren. Tijdens het startgesprek worden de verschillende rollen toegelicht 
en de diverse documenten doorgenomen. De begeleidend docent licht desgewenst de 
stage/afstudeerprocedure en beoordelingscriteria toe. 
Vervolgens wordt de invulling van de stage/afstudeerwerkzaamheden besproken aan de hand van het 
plan van aanpak (probleemanalyse, probleemstelling, doelstelling en de (globale) tijdsplanning. De 
afspraken over werkzaamheden die tijdens het startgesprek gemaakt worden, het naleven ervan en het 
ermee omgaan, vormen het uitgangspunt voor de beoordeling van het functioneren van de stagiaire in het 
bedrijf. De resultaten van deze beoordeling worden naar de student teruggekoppeld door middel van de 
beoordelingsformulieren. 
 
7.1.2 Tussentijds evaluatiegesprek 
Tijdens de stage/afstudeerperiode kunnen er tussentijdse evaluatiegesprekken plaatsvinden. Deze 
gesprekken hebben tot doel enerzijds om expliciet stil te staan bij het functioneren van de student en 
diens leerproces; anderzijds om het plan van aanpak, waar nodig, bij te stellen. Op basis hiervan worden 
concrete afspraken gemaakt voor het vervolg van de stage/afstudeerperiode. Deze communicatie kan via 
e-mail plaatsvinden. Bij tussentijdse gesprekken zorgt de student ervoor dat gesprek relevante informatie 
(waaronder de bedrijfsbeoordeling) aanwezig is. 
 
7.1.3 Beoordelingsgesprek 
Als eindverantwoording naar het bedrijf houdt de student (afhankelijk van de opleiding) ook in het bedrijf 
een afsluitende presentatie. Deze presentatie dient tevens als oefening in presentatievaardigheden. De 
bedrijfspresentatie wordt gevolgd door het formele eindbeoordelingsgesprek in het bedrijf, waarin de 
bedrijfsbegeleider een toelichting geeft op zijn of haar beoordeling op functioneren van de student in het 
bedrijf. 
 

7.2 Terugkomdagen 
 
Voor de meeste opleidingen worden gedurende de stage/afstudeerperiode terugkomdagen 
georganiseerd, waarin studenten ervaringen kunnen uitwisselen en reflecteren op hun stage of 
afstuderen. De studenten bereiden deze terugkomdagen voor aan de hand van reflectievragen. Zij kijken 
hierbij terug op wat zij tot dan gedaan hebben in het bedrijf en geven hierop hun reflectie. Op deze dagen 
wordt ook vooruitgeblikt naar de komende periode binnen de stage / het afstuderen. 
 

8 Afronding 

 
 
Aan het einde van de stage/afstudeerperiode wordt het stage- of afstudeerverslag geschreven en een 
beoordeling over de gehele stage- of afstudeerperiode gegeven. 
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8.1 Verslaglegging 
 
De volgende documenten of verslagen moeten gedurende de stage/afstudeerperiode geschreven worden: 

 plan van Aanpak 3 à 4 weken na aanvang stage, 

 tussentijds rapport (optioneel), 

 conceptverslag (bij afstuderen), 

 eindverslag. 
 
Het tussentijds verslag is een eindverslag ‘in wording’ en bevat tevens een beschrijving van mogelijke 
oplossingsrichtingen. Het tussentijdse verslag is bedoeld als controlemiddel op richting, theorie, niveau, 
etc. 
 
Het conceptverslag is in principe het eindverslag. In de opvatting van de student is het verslag ‘af’. 
Na feedback van de bedrijfsbegeleider en de begeleidend docent wordt het eindverslag geschreven. 
De bedrijfsbegeleider beoordeelt de rapportages op feitelijke juistheid en op gemaakte afspraken over 
vertrouwelijkheid van gegevens. 
 
 
8.2 Eindbeoordeling 
 
8.2.1 Stage 
 
De stage wordt beoordeeld op twee onderdelen: 
 

 het functioneren in het bedrijf, 

 de stagepresentatie (afhankelijk van de opleiding), 

 het stageverslag. 
 
Een student heeft voldaan aan de stage wanneer het cijfer per onderdeel niet lager is dan een 5.5. De 
onderdelen kunnen niet met elkaar worden gecompenseerd. Bij elke opleiding wordt er voor beide 
onderdelen samen één cijfer gegeven. 
 
 
8.2.2 Afstudeeropdracht 
 
Het afstudeerproject wordt beoordeeld op vier onderdelen: 
 

 functioneren in het bedrijf (gemiddeld eindcijfer), beoordeeld door bedrijfsbegeleider (zie voor 
beoordelingsformulieren de afstudeerhandleiding van de betreffende opleiding), 

 het afstudeerverslag, beoordeeld door de examinator, tweede lezer, bedrijfsbegeleider en externe 
deskundige, 

 het evaluatieverslag, beoordeeld door de begeleidend docent (niet bij alle opleidingen), 

 presentatie en verdediging, beoordeeld door examinator, tweede lezer, bedrijfsbegeleider en 
externe deskundige. 

 
Een student heeft voldaan aan de afstudeereisen wanneer het cijfer per onderdeel niet lager is dan een 
5.5. De onderdelen kunnen niet met elkaar worden gecompenseerd. 
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9 Contact 
 
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 
 
 
Onderwijsbureau, kamer A05.18 
Weesperzijde 190 
1097 DZ Amsterdam 
www.hva.nl/techniek 
E-mail: stage-techniek@hva.nl   
 

 

http://www.hva.nl/onderwijs/themas/themas/themas/content/folder/techniek/techniek.html
mailto:stage-techniek@hva.nl

