Wat
Bijwonen
voorlichtingsbijeenkomst

Wie
Studenten B2

Wanneer
Voorjaar van het tweede bachelorjaar

Aandacht voor het zoekproces
van een BSc-eindopdracht en
competenties ontwikkelen
voor sollicitatie activiteiten

Studenten module 8

Module 8

Registratie Mobility Online

Student
Bachelor
Eindopdracht
coördinator Ellen
van Oosterzee

Nederlandse opdracht: minimaal 6
maanden voor aanvang van module 11.

Gesprek met
vakgroepcoördinator Water,
Verkeer of Bouwen

Student

Na aanmelding in Mobility Online en
inlevering van een voorbereidende
opdracht volgt de uitnodiging voor een
gesprek met de vakgroepcoördinator

Uitkiezen/Oriënteren opdracht
In overleg met de
vakgroepcoördinator Water,
Verkeer of Bouwen.

Student
Het wordt ten zeerste aangeraden om in
Vakgroepcoördinator de eerste week c.q. weken van module
11 een opdracht gevonden te hebben

Buitenland opdracht: 12 tot 9 maanden
voor aanvang van module 11

Wat
Check ingangseis module 11
en 12:
het GO / NO GO 1 moment
Goedkeuring Bachelor
Eindopdracht door
vakgroepcoördinator en
toewijzing begeleidend
docent:
het GO / NO GO 2 moment
Invullen van het proposal
form in Mobility Online

Wie
Programma
coördinator CE Eva
Blokhuis
Vakgroepcoördinator

Wanneer
Voor aanvang van Module 11 wordt de
ingangseis gecontroleerd van module
11 en 12 t.w. het behalen van module 1
t/m 8.

Student

Na GO / NO GO 2 en toewijzing van
begeleidend docent

Werken aan voorstel
Student heeft een globaal
idee van opdracht en werkt
met behulp van onderwijs van
module 11 aan thesis
proposal.

Student

Week 2 t/m 5 van module 11

Voortgangscheck

Student
Interne Begeleider
Externe Begeleider
Module 11
coördinator

Week 6 van module 11

Student

Week 7 & 8 van module 11

Student
Interne begeleider
Externe begeleider

Week 9 van module 11

GEZAMENLIJK overleg tussen
interne begeleider, externe
begeleider én student over de
opdracht en eerste versie van
de thesis proposal.
Student neem initiatief voor
dit overleg en levert het
verslag van dit gesprek tijdig
in bij module 11 coördinator
Werken aan voorstel
Start Bachelor Eindopdracht
Student start pas met de
uitvoering van de opdracht na
uitdrukkelijke toestemming
van begeleider (zowel intern
als extern).

Na GO / NO GO 3

Alleen wanneer zij het
proposal van voldoende
niveau achten mag gestart
worden met de opdracht:
het GO/ NO GO 3 moment
Deadline Inleveren definitief
proposal

Student

Wat
Voortgang bewaken / plannen
van voortgang

Wie
Student

Wanneer
Gedurende module 12

Student

Week 8 van module 12

Student

Week 8 van module 12

Week 10 van module 11

De student houdt contact met
beide begeleiders en is
verantwoordelijk voor het
plannen van afspraken
omtrent voortgang van de
opdracht.
LET OP: Begeleidend docent
mág vragen om een
conceptverslag eerder dan
week 8.
Inleveren definitief conceptverslag
Na verwerken feedback van
begeleiders nogmaals verslag
inleveren via Canvas.
Datum plannen
examenzitting*
Datum plannen voor
examenzitting in overleg met
begeleidend docent,
toegewezen 2e beoordelaar en
de extern begeleider.

Bachelor
Eindopdracht
coördinator Ellen
van Oosterzee

Wanneer de examenzitting in week 10
moet plaatsvinden: zorg dan dat er
voldoende tijd zit tussen inleveren en
zitting (overleg!)

Ontvangen tweede feedback
op conceptverslag

Student
Interne begeleider

Week 9 van module 12

Deadline inleveren BSc-thesis
evaluatie opdracht

Student
Module 11
coördinator

Week 10 module 12

Deze opdracht maakt deel uit
van module 11 en wordt via
module 11 gecommuniceerd
en ingeleverd via Canvas.
Deadline inleveren definitieve
versie eindverslag bij
begeleidend docent, extern
begeleider en tweede
beoordelaar en via Canvas
module 12

Student

Examenzitting

Student
Week 10* van module 12
Interne Begeleider
of week 11** (uitloopweek)
Externe Begeleider
Tweede beoordelaar

Week 10 module 12

