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Beoordelingsformulier Big Final afstudeeropdracht 
Naam student:  
Studentnummer: 
Datum:  
Naam opdrachtgever: 
Naam begeleider/1e examinator:  
Naam 2e examinator: 

 
 

Voorwaarden voor beoordeling: 

−  Product(en) doet recht aan regels voor schrijfvaardigheid (C1 niveau), correcte bronverwijzingen (APA) 
en technische vereisten 

−  De juiste gegevens zijn vermeld in product(en) (titel, naam, datum, naam opdrachtgever en docent) 

− Alle onderdelen dienen minimaal op Competent niveau te zijn voor een voldoende beoordeling 

− Een adviesrapport telt maximaal 12.000 woorden (exclusief titelblad, evt.inhoudsopgave, 
managementsamenvatting, bronnenlijst en bijlagen) 

− Filmpjes, vlogs bevatten een link met de opname naar een eigen youtube-kanaal en bevatten 
highlights (max. 5 min) 

− Schriftelijke beroeps (deel) producten zijn met gebruikmaking van plagiaatscontrole systeem (Urkund) 
ingeleverd 

 
Is niet voldaan aan een van deze voorwaarden, dan komt het beroepsproduct(en) niet voor beoordeling in 
aanmerking. 

Voldaan aan inlevervoorwaarden: 
Ja/Nee  
Vorm beroepsproduct(en): advies, 
interventie, workshop, filmopname, 
dashboard, ontwerp, of anders nl... 

  

Onderdelen Big Final opdracht Weging 
(in %) 

Deelcijfer 
(minimaal 
5,5) 

Toelichting 

1 Beroepsproduct(en) Big Final 45   

2 Impact beroepsproduct Big Final 35   

3 Onderbouwing & reflectie 
onderzoekende houding 

20   

Eindcijfer Big Final opdracht   
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1. Beroepsproducten 

Hiermee worden de competenties Onderzoekend vermogen en Organisatiesensitiviteit afgedekt 

1A Inhoudelijke kwaliteit  Zeer competent (8,0-10) Competent (5,5-8,0) Nog niet competent (< 5,5) 

Context, aanleiding, 
analyse, doel en 
vraagstelling vraagstuk 
 

Het vraagstuk is volledig uitgewerkt: de 
context, aanleiding, analyse zijn helder 
en consistent beschreven en uitgebreid 
onderbouwd, vanuit verschillende 
stakeholders perspectieven (en hun 
invloed op en belang bij het vraagstuk) 
en mondt uit in heldere 
probleemstelling. 
 

Het vraagstuk is uitgewerkt,  geanalyseerd 
en onderbouwd en de verschillende 
stakeholders en hun belang bij en 
perspectief op het vraagstuk zijn in kaart 
gebracht. 

Het vraagstuk is onvolledig uitgewerkt en 
beperkt geanalyseerd en onderbouwd en 
het wordt niet duidelijk in hoeverre en 
welke stakeholders betrokken zijn. 
 

De doelstelling maakt goed duidelijk 
waartoe de opdracht dient en toont een 
helder inzicht in het vraagstuk. 
 

De doelstelling maakt voldoende duidelijk 
waartoe de opdracht dient en toont inzicht 
in het vraagstuk.  
 

De doelstelling maakt onvoldoende 
duidelijk waartoe de opdracht dient.   
 

De vraagstelling is volledig, zeer 
specifiek en goed afgebakend en sluit 
aan op probleemanalyse en 
doelstelling. 
 

De vraagstelling is volledig, specifiek en 
voldoende afgebakend en hangt 
voldoende samen met probleemanalyse en 
doelstelling 

De vraagstelling is niet concreet 
geformuleerd en onvoldoende afgebakend 
en hangt niet genoeg samen met de 
probleemanalyse en doelstelling. 
 

Gebruik kennisbronnen 
Logische en betekenisvolle  
samenhang bekrachtigd 
door theorie 

Er is zichtbaar gebruik gemaakt van 
meerdere, betrouwbare en actuele 
kennisbronnen van hoge kwaliteit.  

Er is gebruik gemaakt van verschillende 
betrouwbare en actuele kennisbronnen 
van voldoende kwaliteit. 

Er is gebruik gemaakt van eenzijdige 
kennisbronnen van matige of lage 
kwaliteit. 

De relevantie van de theorie voor het 
vraagstuk en de wijze waarop de 
theorie wordt ingezet, is zeer specifiek 
beschreven en duidelijk 
beargumenteerd.  
 

De relevantie van de theorie voor het 
vraagstuk en de wijze waarop de theorie 
wordt ingezet, is beschreven en 
beargumenteerd. 
 

Het is onvoldoende duidelijk wat de 
relevantie van de theorie voor het 
vraagstuk is en hoe de theorie wordt 
ingezet. 
 

De beschreven theorie sluit volledig aan 
op de doelstelling en vraagstelling. 
 

De beschreven theorie sluit voldoende aan 
op de doelstelling en vraagstelling. 
 

Er is nauwelijks of geen samenhang tussen 
de doelstelling, vraagstelling en de 
beschreven theorie. 
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Keuze methode en aanpak 
 

De keuzes voor de ingezette methodiek 
en gevolgde aanpak (stappen in de 
uitvoering van de opdracht) zijn 
overtuigend beargumenteerd en 
sluiten volledig aan bij de doelstelling 
en vraagstelling van de opdracht. 
 

De gekozen methodiek en gevolgde 
aanpak (stappen in de uitvoering van de 
opdracht) zijn beargumenteerd en 
vertoont voldoende samenhang met de 
doelstelling en vraagstelling van de 
opdracht. 
 

De methodiek en gevolgde aanpak 
(stappen in de uitvoering van de opdracht) 
zijn nauwelijks of niet beargumenteerd en 
sluit niet aan bij de doelstelling, 
vraagstelling van de opdracht en context 
van de organisatie. 
 

Dataverzameling en –
analyse 
 

De data, resultaten en analyses zijn 
helemaal compleet en controleerbaar. 
 

De data, resultaten en analyses zijn 
compleet en controleerbaar. 
 

De verzamelde data, resultaten en 
analyses zijn onvolledig en daardoor niet 
controleerbaar. 
 

De data zijn op een methodische 
manier verzameld, geanalyseerd en 
overzichtelijk gepresenteerd, waarbij 
verbanden tussen resultaten helder 
worden beargumenteerd.  
 

De data zijn methodisch verzameld en 
geanalyseerd. De resultaten worden deels 
aan elkaar verbonden. 
 

De data zijn niet methodisch verzameld en 
summier geanalyseerd. Er worden 
nauwelijks verbanden tussen resultaten 
gelegd. 
 

De getrokken conclusies vloeien logisch 
voort uit de dataverzameling, worden 
uitstekend theoretisch onderbouwd en 
geven volledig antwoord op de 
vraagstelling. 
 

De getrokken conclusies volgen uit de 
dataverzameling en –analyse, worden  
theoretisch onderbouwd en geven 
antwoord op de vraagstelling. 
 

De getrokken conclusies sluiten niet of 
gedeeltelijk aan op de dataverzameling en 
–analyse en/of zijn incompleet, zijn 
nauwelijks theoretisch onderbouwd. De 
vraagstelling wordt onvoldoende 
beantwoord.   
 

Bruikbaarheid en 
toepasbaarheid 
beroepsproduct(en) 
(Het beroepsproduct levert 
inzicht in en antwoord op 
of oplossing voor vraagstuk 
opdrachtgever) 
 

Beroepsproduct(-en) is/zijn zeer 
relevant voor de vraag van 
opdrachtgever en biedt/bieden een 
duurzame oplossing/perspectief op 
langere termijn. 
 

Beroepsproduct(-en) biedt/bieden 
inzicht/antwoord/oplossing voor de vraag 
van opdrachtgever. 
 

Het is onduidelijk of beroepsproduct(-en) 
bijdraagt/bijdragen aan 
inzicht/antwoord/oplossing voor de vraag 
van opdrachtgever. 
 

Aandacht voor ethische en 
juridische aspecten 
 

Er is sprake van een zorgvuldige 
afweging van relevante ethische en 
juridische aspecten waarbij keuzes 
expliciet zijn gemaakt en onderbouwd. 
 
 

Relevante ethische en juridische aspecten 
zijn afgewogen en meegenomen. 

Het wordt niet duidelijk of relevante 
ethische en juridische aspecten zijn 
afgewogen en meegenomen. 
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Aanvullende opmerkingen: 
 

 
 
 

1B Stakeholdergerichtheid Zeer competent (8,0-10) Competent (5,5-8,0) Nog niet competent (< 5,5) 

Betrokkenheid 
stakeholders  

De gevolgde aanpak is aantoonbaar op 
meerdere momenten gevalideerd door 
relevante stakeholders. 
 

De keuze en vorm zijn afgestemd met 
relevante stakeholders 
 

Het is onduidelijk hoe de stakeholders zijn 
betrokken bij keuze en vorm  
 

Inschatting risico’s en 
kansen voor welslagen 
beroepsproduct(en) 
 

De keuze en vorm van de 
beroepsproducten zijn in nauwe 
samenwerking met relevante 
stakeholders tot stand gekomen 
 

Risico’s en kansen zijn besproken met 
relevante stakeholders 
 

Onduidelijk of er een inschatting is 
gemaakt van de risico’s en kansen  
 

Overdracht 
beroepsproduct(en) aan 
relevante stakeholders 

Risico’s en kansen zijn voorgelegd aan 
relevante stakeholders en bevindingen 
zijn zichtbaar meegenomen in het 
beroepsproduct(en) 
 
De gekozen vorm van overdracht sluit 
naadloos aan op de opdracht en is 
volledig afgestemd met de relevante 
stakeholders 
 

De gekozen vorm van overdracht sluit 
overwegend aan op de opdracht en is 
afgestemd met de relevante stakeholders 
 

De gekozen vorm sluit nauwelijks aan op de 
opdracht en is niet afgestemd met 
stakeholders. 

Aanvullende opmerkingen: 
 

 
 
 
 

1C Vormgeving 
beroepsproduct(en)   

Zeer competent (8,0-10) Competent (5,5-8,0) Nog niet competent (< 5,5) 

Uitwerking vorm van het 
product 

De vorm is vernieuwend en zeer 
concreet uitgewerkt, getuigt van een 
eigen stijl of signatuur en is 
aantrekkelijk vormgegeven door 
afwisseling visuals en tekst. 
 

De vorm is functioneel en concreet 
uitgewerkt, maar nauwelijks aantrekkelijk 
voor de lezer. 
 

De vorm is niet functioneel en een 
concrete uitwerking ontbreekt. 
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 Duidelijke toegevoegde waarde van 
tabellen en grafieken. 

Gebruik tabellen en grafieken is 
functioneel. 

Het wordt niet duidelijk wat de betekenis 
van tabellen en grafieken zijn. 

Aanvullende opmerkingen: 
 

 
 
 
 

 

2. Impact beroepsproducten 

2A Draaiboek uitvoering  Zeer competent (8,0-10) Competent (5,5-8,0) Nog niet competent (< 5,5) 

Toelichting op keuze  
uitvoering/implementatie voor 
een beroepsproduct 

De keuze voor dit beroepsproduct 
is in nauwe samenspraak met 
relevante stakeholders tot stand 
gekomen en getuigt van oog 
hebben voor benodigde 
verandering 

De keuze voor dit beroepsproduct is 
afgestemd met relevante stakeholders en 
duidelijk verwoord 
 

Bij de keuze zijn stakeholders niet 
betrokken en/of het waarom van de keuze 
voor dit beroepsproduct is niet duidelijk 
 

Draaiboek (wat, wie, wanneer, 
wat nodig) 

Het draaiboek is compleet en 
visueel in beeld gebracht en geeft 
veel vertrouwen in de uitvoering 

Het draaiboek is compleet en roept 
vertrouwen op in de uitvoering 

Het draaiboek maakt de uitvoering 
weinig/niet inzichtelijk en roept twijfel op 
over de uitvoering 

Inzicht rol relevante 
stakeholders bij uitvoering 

Bij de uitvoering is zichtbaar 
rekening gehouden met de rol, de 
mate van invloed en belang 
stakeholders 

De rol van de stakeholders bij de uitvoering 
is benoemd 

De rol van de stakeholders bij de uitvoering 
ontbreekt. 

Aanvullende opmerkingen: 
 

 
 
 
 

2B Impactmap (vooraf)  Zeer competent (8,0-10) Competent (5,5-8,0) Nog niet competent (< 5,5) 

Inschatting gewenste/beoogde  
verandering beroepsproduct 

Impactmap beroepsproduct is 
samen met relevante stakeholders 
tot stand gekomen 

Over impactmap beroepsproduct is 
gecommuniceerd met relevante 
stakeholders  
 

Het is niet duidelijk of er gecommuniceerd 
is over impactmap beroepsproduct met 
relevante stakeholders 
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Toelichting op keuzes Keuzes gewenste impactmeting en 
beoogd niveau zijn duidelijk 
toegelicht 

Keuzes gewenste impactmeting en beoogd 
niveau zijn benoemd 

Keuzes impactmeting en niveau ontbreken 
of zijn niet realistisch 

Aanvullende opmerkingen: 
 

 
 
 
 
 

2C Impactmeting (na 
uitvoering)  

Zeer competent (8,0-10) Competent (5,5-8,0) Nog niet competent (< 5,5) 

Aantonen gerealiseerde 
verandering 

Impact is, na uitvoering, samen met 
relevante stakeholders 
geëvalueerd en de gerealiseerde 
impact en het niveau van de 
verandering is volstrekt duidelijk en 
visueel weergegeven in 
impactmap. 

Impact is, na uitvoering, met relevante 
stakeholders besproken en de 
gerealiseerde impact van de verandering is 
duidelijk weergegeven in impactmap  

Communicatie over impact met relevante 
stakeholders ontbreekt en het blijft gissen 
wat de impact van de verandering is. 

Relevante stakeholders zijn zeer 
enthousiast over de bereikte 
verandering (zie formulier 
Waardering opdrachtgever) 

Relevante stakeholders zijn tevreden over 
de bereikte verandering (zie formulier 
Waardering opdrachtgever) 

Relevante stakeholders zien nauwelijks tot 
geen effect (zie formulier Waardering 
opdrachtgever) 

Aanvullende opmerkingen: 
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3. Onderbouwing en reflectie onderzoekende houding  

3A Onderbouwing en reflectie 
op inhoud 

Zeer competent (8,0-10) Competent (5,5-8,0) Nog niet competent (< 5,5) 

Onderbouwing en reflectie op 
inhoud 

De reflectie op de voor- en nadelen 
van de bij de opdracht gebruikte 
theorie, de gekozen methoden en 
de gevolgde aanpak is kritisch, 
diepgaand en getuigt van helder 
inzicht in het effect van gemaakte 
keuzes. 

De reflectie op de voor- en nadelen van de 
bij de opdracht gebruikte theorie, de 
gekozen methoden en de gevolgde aanpak 
geeft voldoende inzicht in het effect van 
gemaakte keuzes. 

De reflectie op de voor- en nadelen van 
de bij de opdracht gebruikte theorie, de 
gekozen methoden en de gevolgde 
aanpak ontbreekt of is zeer summier. 

De student reflecteert diepgaand 
op de impact van de opdracht, 
waarbij aantoonbaar gebruik is 
gemaakt van de waardering van de 
opdrachtgever en feedback van 
relevante stakeholders 

De student reflecteert op de impact van 
de opdracht en maakt hierbij gebruik van 
de waardering van de opdrachtgever en 
feedback van relevante stakeholders 

De student reflecteert summier op de 
impact van de opdracht. Er is nauwelijks 
of geen gebruik gemaakt van de 
waardering van de opdrachtgever en 
feedback van relevante stakeholders 

Aanvullende opmerkingen: 
 

 
 
 

3B Onderbouwing en 
reflectie op proces 

Zeer competent (8,0-10) Competent (5,5-8,0) Nog niet competent (< 5,5) 

Mate van zelfstandigheid 
 

De student toont overtuigend aan 
dat hij/zij de opdracht met een 
hoge mate van zelfstandigheid 
heeft uitgevoerd. (zie ook formulier 
Waardering opdrachtgever) 

De student toont aan dat hij/zij de 
opdracht grotendeels zelfstandig heeft 
uitgevoerd.  (zie ook formulier Waardering 
opdrachtgever) 

De student kan onvoldoende aantonen 
dat hij/zij de opdracht grotendeels 
zelfstandig heeft uitgevoerd. (zie ook 
formulier Waardering opdrachtgever) 

Effectiviteit De student geeft overtuigend blijk 
van een goed inzicht in de 
effectiviteit van zijn/haar houding 
en handelen tijdens de uitvoering 
van de opdracht. (zie ook formulier 
Waardering opdrachtgever) 

De student toont aan inzicht te hebben in 
de effectiviteit van zijn/haar houding en 
handelen tijdens de uitvoering van de 
opdracht. (zie ook formulier Waardering 
opdrachtgever) 

De student geeft onvoldoende blijk van 
inzicht in de effectiviteit van zijn/haar 
handelen tijdens de uitvoering van de 
opdracht. (zie ook formulier Waardering 
opdrachtgever) 

Competentieontwikkeling De opgedane nieuwe inzichten in 
de eigen professionele 
ontwikkeling ten aanzien van beide 

De student beschrijft opgedane nieuwe 
inzichten in de eigen professionele 
ontwikkeling. 

Er zijn niet of nauwelijks opgedane 
nieuwe inzichten in de professionele 
ontwikkeling beschreven. Het is niet 
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competenties zijn helder, concreet 
en actie-gericht beschreven 

duidelijk wat de student concreet heeft 
geleerd van de opdracht. 

Aanvullende opmerkingen: 
 

 
 
 
 
 

 

 


