Beoordelingsprotocol Afstudeeropdrachten CEM / CME
Dit protocol is opgesteld ter ondersteuning van de beoordeling van afstudeeropdrachten binnen de MScopleidingen Civil Engineering & Management (CEM) en Construction Management & Engineering
(CME).
De beoordeling van de afstudeeropdracht vindt plaats na afloop van het openbare afstudeercolloquium en
de discussie / het beantwoorden van vragen. Dit gebeurt in een korte besloten vergadering van de
afstudeercommissie (waar de student dus niet bij aanwezig is). De beoordeling wordt gedaan door de UTleden van de afstudeercommissie, waarbij de externe leden een adviserende stem hebben. Bij de
beoordeling worden verschillende beoordelingsaspecten meegenomen (zie hieronder en in Bijlage 1). In
Bijlage 2 staan profielen van eindcijfers opgesteld die aangeven hoe de kwaliteit van het afstuderen als
geheel vertaald kan worden in een eindcijfer. De lijst beoordelingsaspecten en de profielen van eindcijfers
bieden houvast voor een meer gelijkmatige beoordeling van afstudeeropdrachten en bieden de student
duidelijkheid waarop hij of zij wordt beoordeeld. De beoordelingsaspecten en de profielen zijn opgesteld
op basis van de leerdoelen van de afstudeeropdracht en (deels) op basis van de eindtermen van de
opleidingen.
Bij de beoordelingsaspecten worden vier hoofdaspecten onderscheiden:
1. Inhoudelijk: niveau van het onderzoek / ontwerp
2. Verslag
3. Proces van afstuderen
4. Presentatie en verdediging
In Bijlage 1 worden de verschillende deelaspecten die hieronder vallen genoemd. Bij de beoordeling van
afstudeeropdrachten loopt de commissie deze vier hoofdaspecten langs en stelt vast wat de sterke en
zwakke punten van de student waren op ieder van de vier hoofdaspecten. Vervolgens bepaalt de
commissie het eindcijfer voor het afstudeerwerk op basis van de profielen van eindcijfers.
Na vaststelling van het eindcijfer maakt de afstudeercommissie, gemotiveerd, het cijfer bekend aan de
student tijdens de afsluitende openbare bijeenkomst.

Bijlage 1

Beoordelingsaspecten

1) Inhoudelijk; niveau van het onderzoek / ontwerp
 stofbeheersing
 diepgang (detailuitwerkingen, gebruik van literatuur)
 inzicht in de samenhang tussen verschillende onderdelen van het onderzoek
 onderbouwing/beargumentering van conclusies (zijn de onderzoeksvragen gegeven en
beantwoord?)
 relevantie (wetenschappelijk, maar ook toepasbaarheid in de praktijk) (kunnen plaatsen van het
onderzoek inde context)
 creativiteit/inventiviteit: mate waarin student zelfstandig nieuwe dingen inbrengt
 mate waarin het onderzoek vernieuwend is (bijdrage aan nieuwe kennis / bijdrage aan een
concreet produkt / ontwerp / model)
NB Wanneer in het onderzoek op een evenwichtige manier aandacht wordt besteed aan techniek en
management zal dit positief meegewogen worden. Wanneer dit minder of niet het geval is hoeft dit
niet direct een negatieve invloed te hebben op de beoordeling.
2) Verslaglegging
 opbouw, structuur
 samenhang
 helderheid/scherpte formuleringen
 leesbaarheid
 verzorging, lay-out
 figuren en tabellen (nuttig gebruik, toegevoegde waarde)
 literatuurverwijzingen
3) Proces van afstuderen
 werkhouding
 zelfstandigheid
 inzet/enthousiasme
 samenwerken
 manier van communiceren
 verwerken van kritiek
 functioneren binnen opdrachtgevende organisatie
 houding student tijdens voortgangsoverleg (actief/passief)
 mate waarin onderzoeksvoorstel is nagekomen en redenen voor afwijkingen (bijhouden van een
planning, nakomen van afspraken)
 tijd waarbinnen het afstuderen is voltooid
4) Presentatie en verdediging
 inhoud (wat wel/niet in presentatie; komt de boodschap over?)
 stofbeheersing
 structuur / opbouw presentatie
 verzorging
 antwoord op vragen/discussie/verdediging
 boeiend presenteren (verbale capaciteit, houding)

Bijlage 2

Profielen eindcijfers

5. niet voldoende
Het onderzoek en / of verslag is onvoldoende en de student is sterk gestuurd door de begeleiding. Er zijn
duidelijk zwakke punten aan te wijzen. De student heeft geen academische houding laten zien. De student
scoort gemiddeld onvoldoende op alle beoordelingsaspecten.
6: voldoende
Inhoudelijk is het onderzoek voldoende uitgevoerd. Het verslag is matig. Er zijn duidelijk zwakke punten
aan te wijzen maar deze worden gecompenseerd door aspecten die beter zijn uitgevoerd. De student heeft
weinig eigen inbreng getoond en is sterk gestuurd door de begeleiding. De student scoort gemiddeld
voldoende op alle beoordelingsaspecten.
7: ruim voldoende
Inhoudelijk is er sprake van een degelijk stuk onderzoek. Het verslag ziet er verzorgd uit. Het verloop van
het onderzoekstraject dan wel de stofbeheersing biedt nog ruimte voor verbetering. De begeleiding heeft
een duidelijk sturende invloed gehad op het eindproduct. De student scoort op alle beoordelingsaspecten
tenminste voldoende en op enkele goed.
8: goed
Inhoudelijk is het onderzoek degelijk opgezet en zorgvuldig uitgevoerd. Het verslag is zowel qua taal als
lay-out goed verzorgd. De student heeft zelfstandig gewerkt en is met eigen initiatieven gekomen. De
sturing door de begeleiders is gering geweest. De student scoort gemiddeld goed op alle
beoordelingsaspecten.
9: zeer goed
Het onderzoek is vernieuwend en kan zonder al te veel moeite omgezet worden in een artikel voor een
gerenommeerd (wetenschappelijk) tijdschrift. Inhoudelijk is het onderzoek zeer degelijk met een aantal
duidelijk sterke punten. Het verslag is goed verzorgd en de student laat zien goed schriftelijk te kunnen
communiceren. De eigen inbreng en zelfstandigheid van de student zijn groot. De student staat duidelijk
boven de stof, kan zich goed weren in discussies en scoort op alle aspecten tenminste goed en op
meerdere aspecten zeer goed.
10: uitmuntend
De student functioneert op het niveau van experts in het vakgebied. Inhoudelijk is het onderzoek zeer
goed met een aantal uitmuntende punten. De student is zeer goed in staat zelfstandig onderzoek te doen.
Het verslag en de presentatie laten zien dat de student schriftelijk en verbaal zeer goed kan
communiceren. De student scoort op alle aspecten minimaal zeer goed.
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