
Beoordelingscriteria afstudeervoorstel en 
voorstel ervaringsstage 
(opleiding Informatica – Breda) 
 

1 Inleiding 
In deze notitie staan de criteria en indicatoren die de opleiding Informatica van Avans in Breda 
hanteert om een voorstel voor een afstudeerstage (4e jaar) of een ervaringsstage (3e jaar) mee te 
beoordelen.  

Het is aan de student om aan te tonen, op uitgebreide en overtuigende wijze, dat het voorstel 
voldoet aan de onderstaande must-have-criteria en om aan te geven welke van de onderstaande 
indicatoren op zijn stagevoorstel van toepassing zijn. Hiervoor kan de student de informatie in deze 
notitie gebruiken. Een tweede bron van informatie is de afstudeerrubric of ervaringsstagerubric 
waarmee respectievelijk de uitgevoerde afstudeerstage en ervaringsstage worden beoordeeld. 

2 Afstudeerstage 
De doelstelling van de afstudeerstage is als volgt geformuleerd: 

Demonstreren dat de student een specifiek gedefinieerd deel van de binnen de opleiding 
opgedane competenties, zelfstandig, op integratieve wijze, in een realistische context, kan 
toepassen op het niveau van een startbekwame professional. 

De reden om niet alle competenties te toetsen binnen de afstudeerstage is dat het erg lastig zou 
worden om een afstudeerstage te vinden waarbinnen dit mogelijk is. De competenties die getoetst 
worden binnen de afstudeerstage zijn als volgt samen te vatten: 

• Het methodisch ontwikkelen van hoogwaardige software 
• Onderzoekend vermogen 
• Professionele vaardigheden 

In meer detail zijn de competenties die getoetst worden tijdens de afstudeerstage als volgt, waarbij 
het cijfer in de kolom “afstudeerstage” het beheersingsniveau aangeeft1: 

                                                           
1 De compententies die de opleiding Informatica beoogt, zijn ontleend aan het European e-Compentence 
Framework (http://www.ecompetences.eu/) en zijn in detail beschreven in de opleidingsdocumentatie, te 
verkrijgen op aanvraag.  

http://www.ecompetences.eu/


 

 

2.1 Must-have-criteria voor een afstudeerstage 

1. Alle stappen van de Software Development Life Cycle (SDLC) 
De opleiding informatica leert de student om op methodische wijze hoogwaardige software te 
ontwikkelen. Dit methodische handelen binnen een ICT-context is het belangrijkste leerdoel van de 
opleiding en daarmee ook het belangrijkste criterium voor een afstudeerstage. De SDLC bestaat uit 
de volgende stappen: probleemanalyse en keuze van de oplossing, functionele en niet-functionele 
requirements, architectuur en ontwerp, realisatie en test, en deployment. De SDLC zelf is een vorm 
van methodisch handelen, maar ook binnen elke stap van de SDLC dient er methodisch te worden 
gehandeld door de student. We begrijpen dat de deployment-stap vaak niet gedaan kan worden 
binnen een afstudeerstage; dit is acceptabel. 

MVP versus prototype versus proof-of-concept; bij een proof-of-concept is het doel om aan te tonen 
dat een concept realiseerbaar is. Een hoge softwarekwaliteit is dan minder of niet belangrijk. Dat 
strookt niet met de doelen van de opleiding. Daarom vragen wij dat een afstudeerstage een 
prototype aflevert, een vroeg model van een product, of een minimum viable product (MVP), een 
product met net voldoende functionaliteit om in productie te kunnen worden gezet. 

2. Onderzoekend vermogen 
Het afstudeervoorstel moet worden geformuleerd als vraag of als probleem en niet als 
werkopdracht, zodat de student de mogelijkheid heeft om een probleemanalyse uit te voeren. 
M.a.w. er moet iets uit te zoeken zijn binnen de afstudeerstage. Voorbeeld: kan organisatie O 
technologie T toepassen voor het oplossen van probleem P? Er zou bijvoorbeeld uitgezocht kunnen 
worden wat de voor- en nadelen van blockchain zijn voor notarissen. 

Het is zeker niet zo dat het afstudeervoorstel verplicht de vorm moet hebben “los het probleem van 
de klant op m.b.v. een ICT-oplossing”. Het kan zijn dat het al duidelijk is dat product X gemaakt gaat 
worden met de lijst functionele requirements R voordat een student aan zijn afstudeerstage begint. 
Binnen deze context zou het onderzoek kunnen bestaan uit "het kiezen van een geschikte 
softwarearchitectuur voor product X". 

afstudeerstage
plan A.5. Architecture Design

A.6. Application Design 3
A.8. Sustainable Development 3

build B.1. Application Development 3
B.2. Component Integration
B.3. Testing 2
B.4. Solution Deployment
B.5. Documentation 
Production 3
B.6 Systems Engineering 3

enable D.11. Needs Identification 3
manage E.2. Project and Portfolio 

Management 3
professional 
skills

F.1. Communicatieve 
Vaardigheden 3
F.2. Leervaardigheden 3
F.3. Oordeelsvorming & 
Onderzoekend Vermogen 3
F.4. Samenwerken & 
Omgevingsbewustzijn 3



3. Zelfstandigheid 
De student moet de afstudeerstage zelfstandig uit kunnen voeren. Dit betekent niet dat de student 
niet mag samenwerken; samenwerken wordt juist toegejuicht. Het moet echter geen meewerkstage 
zijn waarbij de individuele component niet aan te wijzen valt. De student is zelf volledig 
verantwoordelijk voor zowel de aanpak als het resultaat van zijn stage. 

Duo-stages niet toegestaan. Een afstudeerstage wordt individueel uitgevoerd. 

4. Samenhangend geheel 
Een afstudeerstage die bestaat uit een samenhangend geheel geeft de student de mogelijkheid te 
demonstreren in staat te zijn keuzes te maken die in lijn zijn met eerder gemaakte keuzes. Een 
afstudeerstage die bestaat uit meerdere onafhankelijke onderdelen is daarom niet geschikt. 

5. Kwantiteit 
De omvang van de werkzaamheden is passend voor 20 weken. 

 

2.2 Indicatoren die duiden op hbo-niveau 
Een aantal van de onderstaande elementen dient aanwezig te zijn in de afstudeerstage. Allemaal 
hoeft niet, maar zonder een enkele indicator wordt het afstudeervoorstel niet goedgekeurd. 

1. Meerdere stakeholders 
Een afstudeerstage die intern voor het bedrijf is waarbij de bedrijfsbegeleider de enige 
opdrachtgever is, scoort minder. Bij voorkeur heeft de student direct contact met de stakeholders 
(opdrachtgever, klant, eindgebruikers). Bij voorkeur is inzichtelijk gemaakt dat de stakeholders 
conflicterende belangen hebben. 

2. Relevantie en business value 
Een opdracht voor een externe klant scoort hoog. Een opdracht waarvan niet zeker is of iemand het 
resultaat gaat gebruiken, scoort laag. We begrijpen goed dat bedrijven terughoudend zijn met 
bedrijfskritische opdrachten. We begrijpen ook goed dat dit criterium conflicteert met opdrachten 
met een hoog innovatief karakter, wat ook een indicator van hbo-niveau is. 

3. Integratie in bestaand applicatielandschap 
Een oplossing die volledig los staat scoort lager dan een oplossing die gaat werken binnen een 
bestaand applicatielandschap en de daaruit volgende noodzaak om de oplossing te koppelen met 
andere systemen. 

4. Complexiteit bedrijfsproces 
Een afstudeervoorstel scoort hoger als het bedrijfsproces waarbinnen die opdracht zich afspeelt van 
hoge complexiteit is. 

5. Genericiteit 
Een afstudeervoorstel scoort hoger als het resultaat door meerdere verschillende partijen gaat 
worden gebruikt. Een voorbeeld is het maken van een framework. 

6. Innovatief op ICT-gebied 
De toevoeging "op ICT-gebied" is belangrijk. Een afstudeervoorstel dat innovatief is voor de 
maatschappij, maar geen uitdaging is op ICT-gebied scoort lager. 



7. Moderne of nieuwe technieken en technologieën 
Als het nieuw voor het bedrijf of de branche is, is er veel onbekend en moet er veel worden 
uitgezocht en zijn er veel mogelijkheden voor onderzoek. 

8. Theoretische onderbouwing 
Dit is strikt genomen geen criterium voor het afstudeervoorstel, maar een criterium voor de 
uitvoering van de stage. Gezien het belang ervan, noemen we ‘m toch. De uitvoering scoort hoger als 
de student een theoretisch kader schept door te relateren aan bestaande theorie over het 
onderwerp. Het criterium wordt toch genoemd, zodat de student nu al overweegt of het 
afstudeervoorstel hier mogelijkheden toe biedt. 

9. Grote variëteit aan technieken en technologieën 
Deze indicator wordt vaak genoemd door studenten bij het formuleren van hun afstudeervoorstel, 
maar is slechts van beperkt belang. De indicator zal niet mee worden genomen bij het beoordelen 
van het voorstel. 

 

3 Voorstel ervaringsstage (3e jaar van de studie) 
Het doel van de ervaringsstage is als volgt: 

• Diepgaande kennismaking met het bedrijfsleven, natuurlijk binnen een ICT-context.  
• Oefening in verslagleggen en het onderzoekend vermogen, als voorbereiding op het 

afstuderen. 
• Bij de ervaringsstage staat leren voor op; het is niet een resultaatverplichting zoals het 

afstuderen. 

Hiermee onderscheidt de ervaringsstage zich duidelijk van de afstudeerstage. Om deze reden is de 
ervaringsstage als volgt vormgegeven: 

• Een verplichte oriëntatieperiode van 4-8 weken met als doel zoveel mogelijk verschillende 
aspecten van een bedrijf te ervaren. 

• Een samenhangende opdracht van 12-16 weken. 
• Een beoordelingssystematiek die leren toestaat. 

 

Tijdens de ervaringsstage komen dezelfde competenties aan bod als bij de afstudeerstage, maar 
vrijwel altijd op een lager niveau. Hoewel ook hier aan een samenhangende opdracht wordt 
gewerkt, is de periode hiervoor korter en worden ook minder eisen gesteld aan zelfstandigheid. Juist 
door mee te lopen, leert een student veel. 

In meer detail zijn de competenties die getoetst worden tijdens de ervaringsstage als volgt, waarbij 
het cijfer in de kolom “ervaringsstage” het proficiency level (beheersingsniveau) aangeeft2: 

                                                           
2 De compententies die de opleiding Informatica beoogt, zijn ontleend aan het European e-Compentence 
Framework (http://www.ecompetences.eu/) en zijn in detail beschreven in de opleidingsdocumentatie, te 
verkrijgen op aanvraag. 

http://www.ecompetences.eu/


 

 

Kijk bij sectie 2.1 voor de must-have-criteria waaraan een voorstel voor een ervaringsstage moet 
voldoen, met de volgende kanttekeningen: 

• Een samenhangende opdracht van 12-16 weken i.p.v. 20 weken. 
• De zelfstandigheid geldt voor de samenhangende opdracht.  In tegenstelling tot de 

afstudeerstage mogen delen van het resultaat van anderen afkomstig zijn. 
• Duostages zijn niet toegestaan. Twee studenten kunnen wel aan twee verschillende 

componenten binnen hetzelfde project werken. Studenten formuleren elk hun eigen 
voorstel voor de ervaringsstage. Individuele verslaglegging en beoordeling moeten mogelijk 
zijn. Studenten blijven individueel verantwoordelijk voor hun werkzaamheden. Onderling 
sparren van stagiairs met elkaar wordt toegejuicht. 

Sectie 2.2 met de indicatoren die duiden op hbo-niveau is onverkort van toepassing op de 
ervaringsstage.  

 

4 Bedrijf 
Naast de eisen aan de afstudeer- en ervaringsstageopdracht moet ook het bedrijf aan een aantal 
eisen voldoen.  

1. Afstudeerbedrijf en ervaringsstagebedrijf niet hetzelfde 
Om studenten een brede oriëntatie op het bedrijfsleven te geven tijdens de studie, is het niet 
toegestaan dat de afstudeerstage in hetzelfde bedrijf plaatsvindt als de ervaringsstage. 

2. Stagiair heeft geen directe of indirecte familierelatie met het bedrijf 
Bij een groot bedrijf waar het familielid op een hele andere afdeling werkt en niets met de 
begeleiding van doen heeft, is dit geen probleem. 

 

ervaringsstage
plan A.5. Architecture Design

A.6. Application Design 2
A.8. Sustainable Development

build B.1. Application Development 2
B.2. Component Integration
B.3. Testing 2
B.4. Solution Deployment
B.5. Documentation 
Production 1
B.6 Systems Engineering

enable D.11. Needs Identification 3
manage E.2. Project and Portfolio 

Management 2
professional 
skills

F.1. Communicatieve 
Vaardigheden 2
F.2. Leervaardigheden 2
F.3. Oordeelsvorming & 
Onderzoekend Vermogen 2
F.4. Samenwerken & 
Omgevingsbewustzijn 2



3. Het nieuwe werken (vanuit thuis werken)  
Dit vraagt veel verantwoordelijkheid en is beperkt toegestaan. Uitgangspunt is maximaal 1 dag per 
week. 

4. Voorkeur voor bedrijven >5 medewerkers of bedrijven met enige historie 
Kleine of heel jonge bedrijven zijn niet per definitie ongeschikt, maar wij ervaren een grote variëteit 
in de kwaliteit van kleine bedrijven. Motiveer dus bij een klein of jong bedrijf heel duidelijk de 
kwaliteit. 

5. Voorkeur voor ICT-bedrijf of bedrijf met ICT-afdeling 
We zijn terughoudend met niet-ICT-bedrijven, omdat studenten hun opleiding nog niet voltooid 
hebben. Ze hebben sturing nodig op ICT-gebied. 

6. Buitenlandse stages 
Buitenlandse stages bevelen we van harte aan en kunnen heel leerzaam en vormend zijn. Hieraan 
worden geen speciale eisen gesteld. 

7. Afstuderen in de eigen onderneming van de student 
De afstudeerstage uitvoeren binnen de eigen onderneming van de student is mogelijk, maar vraagt 
veel eigen verantwoordelijkheid. Bedrijfsbegeleiding is daarom extra belangrijk, maar niet standaard 
aanwezig. Het is aan de student om zelf de bedrijfsbegeleiding te organiseren. 

Om in de eigen onderneming de afstudeerstage te mogen doen, moet de student de status van 
studenttopondernemer van Avans hebben. 

 

5 Begeleiding vanuit het bedrijf 

1. Begeleiding op hbo-werk- en denkniveau 
Dit geldt voor zowel de ICT-technische begeleiding als de begeleiding gericht op professionele 
vaardigheden. 

2. Frequente contactmomenten met de begeleider(s) 
De begeleider dient minimaal wekelijks beschikbaar te zijn of zich te laten vervangen. 
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