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Beoordeling Plan van aanpak Eindproduct Beroepsproduct Onderzoekend vermogen 
variant Beroepsonderwijs 
 

GO/NO GO Plan van aanpak  

Naam en studentnummer   

Titel   

Kans en datum poging 1 / poging 2 

Uitslag beoordeling GO / NO GO 

Toelichting [geef hier een holistisch oordeel over het Plan van Aanpak. Is het realistisch, compleet, biedt het ruimte?] 

 

 

 

 

Het besluit GO / NO GO is gebaseerd op de volgende 2 kaders: 

 

1. De voorwaardelijke eisen Plan van aanpak. 

2. De inhoudelijke eisen Plan van aanpak. 

 

 

 

 Beoordelaar 1 

Naam  

Digitale handtekening 

 

 

Plaats, datum  
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Kader 1: Voorwaardelijke eisen Plan van aanpak 

Aspecten Eis 
Voldaan /  

niet voldaan 

Identiteit Titel, vak, naam, studentnummer, klas, onderzoeksgroep, docent, opleiding, datum van inleveren zijn vermeld.  

Taal en structuur Het plan van aanpak is in correct Nederlands geschreven. Dat houdt in dat de spelling, grammatica, interpunctie 

en stijl correct is. 

 

De opbouw en structuur van de tekst is helder en correct. De verschillende delen hangen inhoudelijk met elkaar 

samen; de lezer wordt logisch meegenomen in de redeneerlijn van de schrijver.  

 

Literatuur De APA-richtlijnen zijn gevolgd.  

Kader 2: Inhoudelijke eisen Plan van aanpak 

Onderdeel Subonderdeel Eis Voldaan /  

niet voldaan 

Inleiding Aanleiding De aanleiding komt voort uit de verkenning van trends. Er is een keuze gemaakt voor een 

trend. 

 

Relevantie Er wordt beschreven waarom de trend van belang is voor het (beroeps-)onderwijs   

Nieuws-

gierigheidsvraag 

Vraag De nieuwsgierigheidsvraag is afgebakend, concreet, scherp, nauwkeurig en komt voort uit de 

trendanalyse. 

 

Er zijn meerdere deelvragen geformuleerd die richting aan het vervolg geven.   

Werkwijze Experts  Het is duidelijk wie de student betrekt in het ontwerptraject, op basis van welke criteria en wat 

deze expert gaat inbrengen. 

 

Kwaliteit De gekozen manieren om informatie te verzamelen zijn passend om de deelvragen te 

beantwoorden. 

 

Er zijn concrete maatregelen genoemd om de validiteit en de betrouwbaarheid van het 

eindproduct te waarborgen. 

 

Bestaande kennis en 

inzichten 

Bron-verkenning Er is een overzicht van ten minste 5 potentieel interessante bronnen aanwezig die voldoen 

aan de kwaliteitseisen.  

 

Planning Planning De werkwijze is compleet en realistisch in de tijd gezet.  

In de planning zijn momenten opgenomen waarin de voortgang wordt geëvalueerd en er is 

ruimte opgenomen om de planning evt bij te stellen. 
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Toelichting  [verwijs duidelijk naar de (sub-)onderdelen] 
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