
 
 
 
 

Aanpak en doelstellingen Eindexamenverslag 
 

Opbouw 
 
Het eindexamenverslag moet uit zes onderdelen worden opgebouwd:   

 
1. Inleiding  
2. Specialisatie 
3. Zelfreflectie over de meesterproef 
4. Zelfreflectie over de eindexamenproductie(s) 
5. Zelfreflectie op leerplan  
6. Laatst, gecompleteerd leerplan (als addendum toevoegen) 

 
In de Specialisatie (punt 2) geef je in ongeveer 1000 woorden antwoord op de vraag welke twee (of 
meer) momenten tijdens je studie, doorslaggevend zijn geweest voor het bepalen van je 
specialisatiekeuze en leg je uit waarom dat het geval is.    

Daarnaast schrijf je dus drie Zelfreflecties (punt 3, 4 en 5: van elk ongeveer 1000 tot 1500 woorden) 
over je meesterproef, over de eindexamenproductie(s) waaraan je hebt gewerkt en over je leerplan. 
Je mag verwijzen naar je leerplan om dubbeling te voorkomen.   
 

 Beschrijf wat je leerdoelen waren bij aanvang. 

 Beschrijf hierin wat je hebt geleerd. Vermeld hier ook hoe je deze kennis hebt verkregen, was 
dat van een docent, medeleerlingen, boeken, internet etc.  

 Beschrijf of hetgeen je hebt geleerd aan jouw verwachtingen voldeed.  

 Beschrijf of je leerdoelen zijn veranderd en als dat zo is waarom. 

 Beschrijf je bevindingen en wat deze voor invloed hebben op toekomstige keuzes.  
 
 

Vormcriteria 
 
  Het verslag is voorzien van alle relevante begeleidende informatie (naam, studentnummer,                   
        versienummer en datum). 
 

  Het verslag is volledig en zonder taalfouten. 
 

 Het verslag is geschreven in:  
 

TITEL van eindexamenverslag: lettertype CALIBRI 16  

Koppen: lettertype Calibri 14 
Hoofdtekst: lettertype Calibri 12  

 

 Wij gaan uit van een verslag van ongeveer negen tot veertien pagina's inclusief plaatjes.  
(Hangt dan een beetje af van je regelafstand, lettertype enz. op hoeveel woorden je precies 
uitkomt maar daarvan zou het minimum toch wel op 3000 moeten liggen.) 

 

 Het verslag bevat eventueel vermelde bijlagen  
 
 
 

 



 
 
 

Bronvermelding 
 

Aan het einde van het verslag geef je aan welke bronnen je voor je verslag hebt gebruikt, de wijze van 
de bronvermelding hangt af van de soort publicatie: 

tijdschriften:  auteur(s). (jaar publicatie).  titel van artikel.  tijdschriftnaam (cursief):  pagina’s 

boeken:  auteur(s). (jaar publicatie).  titel van het artikel of hoofdstuk van het boek.  titel van 
het boek (cursief). editie.  plaats van uitgever.  uitgever:  pagina(s) 
 
websites:  auteur(s). (jaar publicatie). titel (cursief). web adres. bezoekdatum (geraadpleegd op 
…) 

 
 

 
Kwaliteitscriteria 
 

 
De reflecties: 
 

 Beschrijven het doorlopen proces en de persoonlijke beleving hiervan en het persoonlijk 
functioneren hierin. 

 

 Leggen in de analyse een relatie met het mogelijk ontbreken van bepaalde kennis en/of     
ervaring. Bijschrijf hier ook de boeken en websites die je hebt gebruikt. 

 

 Geven aan wat een volgende keer mogelijk anders zou worden gedaan. 
 

 
De conclusies: 
 

  Geven op hoofdlijnen een helder beeld van waar jij volgens jezelf staat. 
 
 Zijn een reële weergave/inschatting. 
 

 Zijn kernachtig geformuleerd. 
 

 
De persoonlijke leerdoelen: 
 

 Zijn relevant in het licht van de conclusies uit de zelfevaluatie. 
 

 Zijn relevant in het licht van de beoogde competentieniveaus. 
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