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HET AFSTUDEREN IS VOOR DE STUDENT HET SLUITSTUK VAN DE BACHELOROPLEIDING HBO-ICT. TIJDENS 
EEN PERIODE VAN 5 MAANDEN WERKT EEN STUDENT AAN EEN AFSTUDEEROPDRACHT BINNEN EEN 
ORGANISATIE. HET PROBLEEM MOET IN HET VERLENGDE LIGGEN VAN DE UITSTROOMPROFIELEN 
SOFTWARE ENGINEERING, IT SERVICE MANAGEMENT OF BUSINESS VAN DE OPLEIDING HBO-ICT. IN DEZE 
FACTSHEET STAAN EEN AANTAL RICHTLIJNEN BESCHREVEN VOOR HET WERKVELD. 

Afstudeeropdracht aanbieden/match
Is er een mogelijkheid om binnen uw organisatie te kunnen 
afstuderen dan kunt u dit bij het stage- en afstudeerbureau 
van de opleiding HBO-ICT melden (via support.hbo-
ict@saxion.nl). Wij ontvangen graag meer informatie over uw 
bedrijf, de begeleiding, de vermoedelijke probleemanalyse en 
probleemstelling.

Bij een match wordt de afstudeeropdracht via onze interne 
communicatiekanalen bekend gemaakt aan de studenten. De 
student solliciteert rechtstreeks bij het bedrijf (de opleiding 
bemiddelt hierin niet).

Eisen afstudeeropdracht: '3 beroepstaken'
Voor elk uitstroomprofiel van HBO-ICT (Software 
Engineering, IT Service Management en Business) zijn 
competentieprofielen (gebaseerd op Bachelor of ICT op hbo-
i.nl) opgesteld. Elke afstudeerder moet drie beroepstaken 
aantonen aan het einde van de afstudeerperiode. In de 
bijlage behorende bij deze factsheet is een overzicht 
gegeven met een aantal voorbeelden van deze 
beroepstaken. 

Aanvullende eisen:

• De opdracht komt uit de voor de opleiding relevante 
beroepspraktijk.

• De opdracht is complex zodat kennis en vaardigheden 
geïntegreerd worden toegepast.

• De opdracht is open geformuleerd, zodat de student 
middels een praktijkgericht onderzoek komt tot 
oplossingsrichtingen en goed onderbouwde keuzes. 

De organisatie zorgt voor:
• een opdracht die past bij het beoogde niveau van de 

opleiding. Het probleem en de doelstelling moeten 
duidelijk zijn en er dient een duidelijke aanleiding en 
belang te zijn voor het uitvoeren van de 
afstudeeropdracht;

• een eigen werkplek binnen het bedrijf met de nodige 
voorzieningen;

• een bedrijfsbegeleider die zelf minimaal een hbo-
opleiding op het gebied van ICT heeft afgerond en 
minimaal twee jaar praktijkervaring heeft in het ICT-
vakgebied en die voldoende capaciteit heeft om de 
student te begeleiden. 

Afstudeerproces
De student wordt zowel vanuit de organisatie als vanuit 
Saxion begeleid. De afstudeerdocent vanuit Saxion zal 
voornamelijk de rol van procesbegeleider vervullen en 
de afgesproken competenties in het goedgekeurde 
afstudeervoorstel bewaken.

Afstudeerzitting en -beoordeling:
Het afstudeerwerk wordt door de student aan de einde 
van de periode gepresenteerd en beoordeeld tijdens de 
afstudeerzitting. Tijdens deze zitting zijn aanwezig: 
twee examinatoren (vanuit Saxion) en een 
gecommitteerde. De bedrijfsbegeleider wordt hiervoor 
ook uitgenodigd.

Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar het HBO-ICT 
afstudeerreglement. 

Opvraagbaar via: support.hbo-ict@saxion.nl 
Samenwerking met HBO-ICT? 

Vind ons ook op:helloworld by HBO-ICT

https://www.saxion.nl/over-saxion/organisatie/academies/creatieve-technologie-act/hello-world-by-hbo-ict



