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Beoordelingsformulier Opdrachtplan Big Final HRM  

Naam student: 

Studentnummer:  
Naam begeleider/1e beoordelaar: 
Naam 2e beoordelaar: 

Datum:   

Beoordeling:   
Go/No go  

Voorwaarden voor beoordeling:  
- Het opdrachtplan doet recht aan regels voor schrijfvaardigheid (C1 niveau) en correcte bronverwijzingen (APA) 
- De juiste gegevens zijn vermeld op het voorblad (titel, naam, datum, naam opdrachtgever en examinatoren)  
- Richtlijn voor maximaal aantal woorden: 4.000  
-  het opdrachtplan is met gebruikmaking van plagiaatscontrole systeem (Urkund) ingeleverd 

 
Is niet voldaan aan een van deze voorwaarden, dan komt het product niet voor beoordeling in aanmerking. 
 
- Voor een GO dienen alle onderdelen minimaal op Competent niveau te zijn  

Voldaan aan inlevervoorwaarden:   

  

  

  

Onderdelen opdrachtplan Zeer competent/ 
competent/ 
nog niet competent 

Toelichting 

Probleemverkenning   

Gebruik theorie   

Keuze methode(n) van 
aanpak 

  

Planning   

Doel- en lezersgerichtheid   
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1. Probleemverkenning    Zeer competent    Competent  Nog niet competent  
Aanleiding, context en urgentie 
van het vraagstuk 
 
 
 
 
Perspectieven stakeholders 
 
 
 
 
 
Doelstelling en vraagstelling 
 
 
 
 
 
 
 
 
Systematisch/Samenhang  

 De aanleiding, context en urgentie van het 
vraagstuk is volledig uitgewerkt en vanuit 
meerdere bronnen uitgebreid onderbouwd. 
 
 
Alle bij het vraagstuk betrokken stakeholders, 
hun perspectief op en belang bij het vraagstuk 
zijn volledig in kaart gebracht en met elkaar 
vergeleken. 
 
 
De doelstelling maakt goed duidelijk waartoe de 
opdracht dient en toont een helder inzicht in het 
vraagstuk. 
 
 
De vraagstelling is volledig, zeer specifiek en 
goed afgebakend. 
 
 
De probleemanalyse, doelstelling en 
vraagstelling sluiten volledig op elkaar aan.  
 
  

De aanleiding, context en urgentie van 
het vraagstuk is uitgewerkt en 
onderbouwd. 
 
 
De verschillende stakeholders en hun 
belang bij en perspectief op het 
vraagstuk zijn in kaart gebracht. 
 
 
 
De doelstelling maakt voldoende 
duidelijk waartoe de opdracht dient en 
toont inzicht in het vraagstuk.  
  
 
 De vraagstelling is volledig, specifiek en 
voldoende afgebakend. 
 
 
De probleemanalyse, doelstelling en 
vraagstelling hangen voldoende met 
elkaar samen 
   

De aanleiding, context en urgentie van 
het vraagstuk is onoverzichtelijk en   
onvolledig uitgewerkt en is niet of 
slechts beperkt onderbouwd. 
 
 Het overzicht van bij het vraagstuk 
betrokken stakeholders is onvolledig en 
het belang bij en perspectief op het 
vraagstuk zijn niet of slechts beperkt 
beschreven.  
 
De doelstelling maakt onvoldoende 
duidelijk waartoe de opdracht dient.   
 
 
 
De vraagstelling is niet concreet 
geformuleerd en onvoldoende 
afgebakend.  
 
Er is onvoldoende samenhang tussen 
de probleemanalyse, doelstelling en 
vraagstelling 

Opmerkingen:   
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2. Gebruik theorie   Zeer competent   Competent  Nog niet competent  
Betrekken theorie 
 
 
 
 
Bruikbaarheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenhang 
  

 Er is zichtbaar gebruik gemaakt van meerdere, 
betrouwbare en actuele kennisbronnen van 
hoge kwaliteit. De theorie is beknopt 
weergegeven. 
 
De relevantie van de theorie voor het 
vraagstuk is zeer helder beschreven en  
beargumenteerd.  
 
De wijze waarop de theorie wordt ingezet bij 
de opdracht is zeer specifiek beschreven en 
duidelijk beargumenteerd  
 
 
De beschreven theorie sluit volledig aan op de 
doelstelling en de hoofd- en deelvragen.   
 
 

  

 Er is gebruik gemaakt van 
verschillende betrouwbare en 
actuele kennisbronnen van 
voldoende kwaliteit. 
 
De relevantie van de theorie voor het 
vraagstuk wordt beschreven 
 
 
De wijze waarop de theorie wordt 
ingezet bij de opdracht is beschreven 
en beargumenteerd.  
 
 
De beschreven theorie sluit 
voldoende aan op de doelstelling en 
hoofd- en deelvragen.  
 
 
  

Er is gebruik gemaakt van eenzijdige 
kennisbronnen van matige of lage 
kwaliteit.  
 
 
Het is onvoldoende duidelijk wat de 
relevantie van de theorie voor het 
vraagstuk is. 
 
Het is onvoldoende duidelijk hoe de 
theorie wordt ingezet bij de opdracht. 
 
 
 
Er is nauwelijks of geen samenhang 
tussen de doelstelling, hoofd- en 
deelvragen en de beschreven theorie. 
 
 
 
  

Opmerkingen:   
  

  

3. Keuze methode(n) 
van aanpak 

 Zeer competent   Competent   Nog niet competent  

Methodisch  en systematisch 
 
 
 

De keuzes voor methodiek en aanpak zijn 
overtuigend beargumenteerd en sluiten 
volledig aan bij de doelstelling, de hoofd- en 
deelvragen en de context. 

De gekozen methodiek en aanpak is 
beargumenteerd en vertoont 
voldoende samenhang met de 

De aanpak is nauwelijks of niet 
beargumenteerd en sluit nauwelijks 
of niet aan bij de doelstelling, hoofd- 
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Validatie aanpak 
 
 
 
 
 
  

 
De gekozen methode en aanpak is 
aantoonbaar op meerdere momenten 
gevalideerd door relevante stakeholders.  

doelstelling, de hoofd- en deelvragen 
en de context.   
 
De gekozen methode en aanpak is 
door relevante stakeholders 
gevalideerd. 

en deelvragen en context van de 
organisatie. 
 
Het is niet duidelijk of de 
stakeholders een rol hebben gehad 
bij de validering van de gekozen 
methode en aanpak. 

Opmerkingen:   

  

  

4. Planning   Zeer competent   Competent   Nog niet competent  

  De planning geeft helder inzicht in 
belangrijke mijlpalen en risico’s bij de 
uitvoering van de opdracht.   
 
 
De planning laat zien welke benodigde 
afstemmomenten er met stakeholders zijn.  
De planning is logisch en haalbaar en visueel 
in beeld gebracht.    

 De planning geeft inzicht in 

belangrijke mijlpalen bij de 
uitvoering van de opdracht.   
 
 
De planning laat benodigde 
afstemmomenten met de 
stakeholders zien. 
De planning is logisch en haalbaar.    

 De planning is onvolledig m.b.t.  
mijlpalen en afstemmomenten met 
stakeholders  
 
 
De planning is niet of nauwelijks 
logisch en haalbaar. 
  

Opmerkingen:   

  

  

5. Doel- en 
lezersgerichtheid  

Zeer competent   Competent   Nog niet competent  

  Het opdrachtplan bevat een aantrekkelijke 
vormgeving en opbouw.  

 Het opdrachtplan bevat een 
overzichtelijke vormgeving en 
opbouw. 

 Het opdrachtplan bevat een 
onoverzichtelijke opbouw. 
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Het opdrachtplan vertoont een logische 
samenhang: de lezer wordt volledig 
meegenomen. 
 
Het opdrachtplan is zeer to-the-point  
geschreven; er staat geen woord teveel. 
  

Het opdrachtplan vertoont een 
logische samenhang. 
 
Het opdrachtplan is compact 
geschreven.  

Het opdrachtplan vertoont niet of 
weinig samenhang. 
 
 Het opdrachtplan is niet of 
nauwelijks compact geschreven.    

Opmerkingen:  

 

  


