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Samenvatting 
 

In november 2017 oordeelde een visitatiepanel van NQA dat de kwaliteit van de bestaande hbo-

bacheloropleiding Informatica van Avans Hogeschool op drie standaarden voldoende tot goed 

was, maar op standaard 4 (gerealiseerde eindkwalificaties) niet voldeed. Naar aanleiding daarvan 

heeft de opleiding een herstelplan opgesteld en geïmplementeerd. In oktober 2019 heeft de 

visitatiecommissie de gerealiseerde eindkwalificaties opnieuw beoordeeld.  

 

Het panel stelt vast dat de opleiding in de herstelperiode veel werk heeft verzet. De lat is hoger 

gelegd, met expliciete aandacht voor onderzoeks- en schrijfvaardigheden. Omdat deze aspecten 

in het oude curriculum (2009) minder aandacht kregen dan in het nieuwe curriculum (2016), 

hebben studenten uit curriculum 2009 daarbij extra ondersteuning gekregen. Het panel waardeert 

dat de opleiding bij de formulering van normen en criteria de blik ook extern heeft gericht. De 

rubrics zijn nu positief en op het juiste niveau geformuleerd en er is blijvende aandacht voor 

kalibratie en afstemming binnen het team. 

 

Standaard 4: Gerealiseerde eindkwalificaties 

De opleiding ontvangt voor standaard 4 het oordeel voldoende. 

 

Studenten tonen aan dat ze het bachelorniveau hebben behaald aan de hand van een 

afstudeerproject dat ze bij een bedrijf uitvoeren. Het eindwerk bestaat uit een product (meestal 

een ontwikkeld stuk software), een productverantwoordingsverslag, een presentatie en een 

verdediging. Bij aanvang moet de student laten zien dat het project aan de criteria voldoet. Als 

een project niet alleen aan de minimumnormen voldoet (‘must haves’), maar ook aan een aantal 

van de aanvullende indicatoren (‘should haves’), leidt dat tot meer uitdagende opdrachten. 

Tijdens het project zijn er twee go/no-go-momenten om te beoordelen of de studenten op de 

goede weg zijn en tot een voldoende product kunnen komen. Twee docentbegeleiders zijn 

samen de examinatoren van het eindwerk. Bij hun beoordeling maken ze gebruik van de 

adviezen van de bedrijfsbegeleider en de extern gecommitteerde. De beoordeling vindt plaats 

aan de hand van een passende, positief geformuleerde rubric. Het panel vindt het een goede 

ontwikkeling dat beoordelaars een kwalitatieve toelichting toevoegen ter onderbouwing van hun 

scores.   

 

Het panel heeft een selectie van vijftien eindwerken uit het laatste afstudeercohort bestudeerd. 

Het panel stelt vast dat deze alle het hbo-bachelorniveau laten zien en dat enkele daar duidelijk 

bovenuit stijgen. De opdrachten zijn relevant en laten zien dat de afgestudeerden als 

startbekwame softwareontwikkelaars aan het werk kunnen. Het panel kan zich vinden in de 

gegeven beoordelingen. Het panel adviseert goed te blijven letten op de mate van uitdagendheid 

van de opdrachten. 

 

Voor drie van de leerdoelen kan de opleiding niet garanderen dat ze in alle afstudeerprojecten 

even sterk naar voren komen. Daarom worden deze drie competenties aan het eind van jaar 3 op 

eindniveau getoetst in de module Solution Architecture. Het panel heeft het cursusmateriaal, de 

beoordelingsmethodiek en een aantal producten bekeken en vindt dat het niveau van de cursus 

en de producten hoog is. Wel is het panel van mening dat de individuele resultaten beter 

traceerbaar zouden moeten zijn in schriftelijke stukken, omdat Solution Architecture onderdeel 

uitmaakt van het afstudeerprogramma. Ook adviseert het panel de beoordelingssystematiek te 
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versterken door de normen te verduidelijken in een vergelijkbare rubric als bij het afstuderen. Dan 

leert de student deze al toepassen. 
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Inleiding 
 

 

Dit visitatierapport bevat de herstelbeoordeling van standaard 4 (gerealiseerde eindkwalificaties) 

van de bestaande hbo-bachelor voltijdopleiding Informatica van Avans Hogeschool, aangeboden 

in Breda. Het visitatiepanel van NQA dat de herstelbeoordeling heeft uitgevoerd is samengesteld 

door NQA, in opdracht van Avans Hogeschool en in overleg met de opleiding. Voorafgaand aan 

de visitatie heeft de NVAO het panel goedgekeurd. Het huidige panel is hetzelfde als het panel 

dat de beoordeling in 2017 heeft uitgevoerd. 

 

Het rapport beschrijft de bevindingen, overwegingen en conclusies van het panel ten aanzien van 

de gerealiseerde eindkwalificaties. Ook bevat het enkele aanbevelingen voor de opleiding. Het 

rapport is opgesteld conform het Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs van de 

NVAO (2016) en het NQA-protocol 2017 voor de beperkte opleidingsbeoordeling.  

 

De visitatie heeft plaatsgevonden op 29 oktober 2019. Het visitatiepanel bestond uit: 

De heer prof.dr.ir. J.M. Versendaal (voorzitter, domeindeskundige) 

De heer K. van Ingen MSc (domeindeskundige) 

De heer dr. R. Bakker (domeindeskundige) 

De heer H.A. Bakker BSc (studentlid) 

 

Mevrouw dr. M.J.H. van der Weiden, auditor van NQA, trad op als lead-auditor van het panel. 

 

De heer dr. R. Bakker kon wegens gezondheidsproblemen niet aan het locatiebezoek deelnemen 

en heeft zijn bevindingen over de gemaakte eindwerken schriftelijk aan het panel toegestuurd. 

Het panel heeft zijn input gebruikt tijdens het bezoek en bij de oordeelsvorming. 

 

Bij de aanvraag heeft de instelling een ZER aangeboden, gericht op de uitvoering van het 

herstelplan. Het visitatiepanel heeft de ZER en vijftien eindwerken bestudeerd en een bezoek aan 

de opleiding gebracht. Zie bijlage 1 en 2. Met alle (mondeling en schriftelijk) verstrekte informatie 

heeft het panel tot een weloverwogen oordeel kunnen komen.  

 

Het visitatiepanel verklaart dat de beoordeling van de opleiding in onafhankelijkheid heeft 

plaatsgevonden. 

 

Utrecht, 25 november 2019 

 

 

Panelvoorzitter      Leadauditor  

 

 

  

prof.dr.ir. J.M. Versendaal    dr. M.J.H. van der Weiden 
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Schets van het verbetertraject 
 

 

In reactie op het onvoldoende oordeel op standaard 4 in november 2017 heeft de opleiding een 

herstelplan opgesteld. In de daaropvolgende periode heeft de opleiding het daarin beschreven 

verbetertraject uitgevoerd. De kern van de ontwikkelingen die het team in gang heeft gezet, 

bestaat uit: 

1. Meer aandacht voor het afstudeerproces en de borging van het eindniveau; 

2. Versnelde toepassing van de ontwikkelingen in het curriculum 2016 voor de nog lopende 

generaties van het curriculum 2009; 

3. Extra ondersteuning voor de huidige generatie afstudeerders. 

Het afstudeerproces en de borging van het eindniveau zijn versterkt door meer onderlinge 

afstemming tussen docenten (kalibratie) en de aanpassing van de beoordelingscriteria (rubrics) 

op basis van een visie op onderzoekend vermogen. Beoordelingen van go-/no-go-momenten 

worden nu uitgevoerd door twee beoordelaars en bij de afstudeerzittingen zijn extern 

gecommitteerden uit het werkveld toegevoegd als adviseur. Bij het samenstellen van de duo’s 

van afstudeerbegeleiders wordt gelet op een goede spreiding van deskundigheden en ervaring. 

De opleiding heeft gemerkt dat dit alles heeft geleid tot een betere onderbouwing en 

navolgbaarheid van de beoordelingen. 

  

De opleiding is in 2016 met een vernieuwd curriculum begonnen. Het onderwijsteam wilde de 

laatste generaties van het oude curriculum laten meeprofiteren van de verbeteringen in het 

nieuwe curriculum. Daarom is er in overleg met de examencommissie voor gekozen om deze 

studenten op dezelfde manier te beoordelen als de afstudeerders van curriculum 2016. De 

studenten zijn hierover geïnformeerd en krijgen extra ondersteuning (zie hieronder). Het extra 

onderwijsaanbod en de aangescherpte procedures hebben, zoals verwacht, geleid tot een daling 

van het rendement in de afstudeerfase. De opleiding verwacht dat dit een tijdelijk effect is. 

 

Het nieuwe curriculum 2016 bereidt de studenten voor op het afstuderen volgens de nieuwe 

criteria. Studenten van het curriculum 2009 hebben een verdieping nodig om aan die criteria te 

kunnen voldoen, met name wat betreft hun onderzoeks- en schrijfvaardigheden. De opleiding 

biedt de studenten hiervoor extra ondersteuning aan, in de vorm van extra lessen 

onderzoeksvaardigheden en rapportagevaardigheden, meer aandacht voor de tussentijdse 

beoordelingsmomenten tijdens het afstudeerproces en het aanbieden van extra 

feedbackmomenten tijdens het schrijfproces. Ook zijn er ‘schrijfdagen’ op de opleiding, waarbij de 

begeleidend docent op de achtergrond aanwezig is voor advies en stimulans.  

 

Om de bereikte resultaten te borgen en als basis voor verdere ontwikkeling te kunnen gebruiken 

hebben de Academie voor Engineering en ICT (AE&I) en het onderwijsteam aanvullende 

maatregelen genomen. Zo is binnen het nieuw samengestelde directieteam de aandacht 

geïntensiveerd voor de kwaliteitsborging van de toetsing en examinering. De examencommissie 

heeft ondersteuning gekregen van het LIC (Leer- en Innovatiecentrum) van Avans en 

sleutelfunctionarissen in het docententeam gaan deelnemen aan de SKE-training 

(Seniorkwalificatie Examinering). De rol van afstudeercoördinator is aangescherpt, een aantal 

vacatures in het team is ingevuld en er is ruimte gecreëerd voor ontwikkel- en 

kalibratiebijeenkomsten voor het team. Nieuwe docenten krijgen de kans zich geleidelijk in te 
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werken in de rol van beoordelaar: ze krijgen didactische en BKE-scholing en nemen eerst als 

derde beoordelaar deel aan eindbeoordelingen. Ze vullen de beoordelingsformulieren aan de 

hand van de rubric in, maar hun oordelen wegen niet mee voor de eindbeoordeling. Na het 

behalen van de BKE lopen ze eerst nog mee als tweede begeleider/examinator, totdat ze 

zelfstandig het niveau goed kunnen inschatten. Daarna kunnen ze optreden als eerste 

docentbegeleider/beoordelaar.  
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Standaard 4  Gerealiseerde leerresultaten  
 

 
 

De opleiding toont aan dat de beoogde leerresultaten zijn gerealiseerd.  

 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen, overwegingen en conclusies van het panel op het gebied 

van de gerealiseerde leerresultaten. De opleiding ontvangt voor deze standaard het oordeel 

voldoende. 

 

Conclusie 

 

Studenten tonen aan dat ze het bachelorniveau hebben behaald aan de hand van een 

afstudeerproject dat ze bij een bedrijf uitvoeren. Het eindwerk bestaat uit een product (meestal 

een ontwikkeld stuk software), een productverantwoordingsverslag, een presentatie en een 

verdediging. Bij aanvang moet de student laten zien dat het project aan de criteria voldoet. 

Tijdens het project zijn er twee go/no-go-momenten om te beoordelen of de studenten op de 

goede weg zijn en tot een voldoende product kunnen komen. Twee docentbegeleiders zijn 

samen de examinatoren van het eindwerk. Bij hun beoordeling maken ze gebruik van de 

adviezen van de bedrijfsbegeleider en de extern gecommitteerde. De beoordeling vindt plaats 

aan de hand van een passende, positief geformuleerde rubric.  

 

Het panel heeft een selectie van vijftien eindwerken uit het laatste afstudeercohort bestudeerd. 

Het panel stelt vast dat deze alle het hbo-bachelorniveau laten zien en dat enkele daar duidelijk 

bovenuit stijgen. Het panel kan zich vinden in de gegeven beoordelingen. Het panel adviseert 

goed te blijven letten op de mate van uitdagendheid van de opdrachten. 

 

Voor drie van de leerdoelen kan de opleiding niet garanderen dat ze in alle afstudeerprojecten 

even sterk naar voren komen. Daarom worden deze drie competenties aan het eind van jaar 3 op 

eindniveau getoetst in de module Solution Architecture. Het panel heeft het cursusmateriaal, de 

beoordelingsmethodiek en een aantal producten bekeken en vindt dat het niveau van de cursus 

en de producten hoog is. Wel adviseert het panel de beoordelingssystematiek te versterken.  

 

Onderbouwing 

 

Afstudeerprojecten 

Aan het eind van de opleiding laten de studenten aan de hand van een samenhangende 

opdracht zien dat ze zelfstandig in een bedrijf kunnen werken en de competenties bezitten van 

een startbekwame professional. In twintig weken voeren ze een hbo-waardige opdracht uit voor 

een bedrijf, waarin ze laten zien dat ze de Software Development Life Cycle (SDLC) beheersen 

en professionele vaardigheden en onderzoeksvaardigheden in een onbekende en vaak complexe 

context toepassen. Bij het afstuderen worden zowel het methodisch handelen, het onderzoekend 

vermogen als de inhoudelijke eindkwalificaties getoetst. In elk van de zeven stappen van het 

project (probleemstelling, diagnose, projectdoelstelling en aanpak, pakket van eisen, architectuur 

en ontwerp, realisatie en test, deployment) gebruiken de studenten hun onderzoeksvaardigheden 

en onderbouwen ze hun keuzes. 
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Studenten mogen zelf bij een bedrijf een opdracht verwerven of solliciteren naar een opdracht 

van het stage- en afstudeerbureau. Sinds de aanstelling van de lector ICT en data science 

kunnen studenten ook een opdracht uitvoeren die verbonden is aan het lectoraat. Het panel 

vernam met genoegen dat van deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt. De begeleiders en de 

examencommissie dienen goedkeuring te geven voordat een student aan de afstudeerfase kan 

beginnen. Studenten kunnen de criteria voor een afstudeeropdracht en -bedrijf vinden op 

Blackboard. In een pitch van 5 minuten lichten de studenten aan de opdrachtbeoordelaars toe 

dat de opdracht hbo-waardig is, voltooid kan worden in twintig weken en onderzoek omvat. 

Studenten krijgen direct feedback op hun voorstel. Volgens de docenten met wie het panel heeft 

gesproken, is dit een goede manier voor de student om de mogelijkheden van de gekozen 

opdracht toe te lichten. Op papier komt dat soms minder uit de verf. 

 

Uit het gesprek met de docenten blijkt dat voor de beoordeling van projectvoorstellen twee sets 

criteria gebruikt worden: de ‘must haves’ en de ‘should haves’. De ‘must haves’ zijn de 

minimumnormen, bijvoorbeeld dat de student een complete SDLC kan doorlopen. De ‘should 

haves’ zijn indicatoren die kenmerkend zijn voor meer uitdagende en innovatieve opdrachten 

(bijvoorbeeld de integratie met andere applicaties, een omgeving met uiteenlopende belangen en 

veel stakeholders). Alle opdrachten moeten ten minste voldoen aan de minimumnormen en zijn 

daarmee hbo-bachelorwaardig. Het panel waardeert de aanvullende indicatoren voor meer 

uitdagende projecten. Het panel meent dat het goed is als studenten zich ervan bewust zijn dat 

dergelijke projecten eerder leiden tot een hoog cijfer dan de ‘rechttoe-rechtaan’-projecten die 

alleen aan de minimumcriteria voldoen. Overigens is het panel van oordeel dat ook de ‘rechttoe-

rechtaan’-projecten van voldoende uitdagend niveau moeten blijven. 

 

Er zijn twee go/no-go-momenten tijdens de afstudeerstage. In de vierde week levert de student 

een verslag in, bestaande uit de eerste drie hoofdstukken van het rapport, aangevuld met een 

risicoanalyse, planning en persoonlijk ontwikkelplan. Bij een no-go krijgt de student de 

gelegenheid een inhaalslag te maken of uitstel aan te vragen bij de examencommissie. Bij een 

definitieve no-go moet de student een andere opdracht zoeken. In de zestiende week van de 

afstudeerstage levert de student de eerste volledige versie van het product-

verantwoordingsverslag in. De docentbegeleiders beoordelen op basis van dit concept aan de 

hand van de rubric of ze verwachten dat het definitieve productverantwoordingsverslag op 

voldoende niveau zal zijn om te kunnen afstuderen. De student verwerkt de ontvangen feedback 

en levert het definitieve verslag in.   

 

De studenten presenteren en verdedigen hun product tegenover de twee examinatoren 

(docentbegeleiders), in aanwezigheid van de externe gecommitteerde. Voorafgaand aan de 

presentatie hebben de studenten al feedback gekregen van de bedrijfsbegeleider. De oordelen 

van de bedrijfsbegeleider en de externe gecommitteerde worden als advies meegewogen bij de 

eindbeoordeling. Alle vier beoordelaars vullen het beoordelingsformulier in aan de hand van de 

rubric. De rubric geeft per leerdoel/eindcompetentie in positieve termen aan wanneer een aspect 

een bepaald cijfer waard is. Beide examinatoren bepalen samen het eindcijfer.  

 

Het panel stelt vast dat de kalibreersessies en de onderlinge uitwisseling tussen docenten geleid 

hebben tot overeenstemming over de kwaliteit van ingeleverde producten. Het 

beoordelingsformulier met rubric werkt in de praktijk goed, al merkt de opleiding dat het grote 
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aantal beoordelingsaspecten (21) een middelende uitwerking heeft op de cijferverdeling. Dat 

roept de vraag op of studenten voldoende beloond worden als ze iets extra’s hebben gedaan. 

Ook voeren de docenten discussie over een letterlijke versus een holistische interpretatie van de 

criteria. Die twee discussies betreffen thema’s die ook het panel bij de bestudering van de 

beoordelingen waren opgevallen. Het panel meent dat de recente toevoeging van een kolom 

voor extra toelichting een goede stap is, waardoor ruimte ontstaat voor een onderbouwde meer 

holistische beoordeling. Ook is ingevoerd dat de eindbeoordeling een korte kwalitatieve 

beoordeling omvat.  

 

Het panel heeft een selectie van vijftien eindwerken opgevraagd uit het laatste afstudeercohort, 

met een spreiding van eindcijfers. Het panel heeft zich voor de beoordeling ervan gebaseerd op 

de productverantwoordingsverslagen en de beoordelingen door examinatoren, 

bedrijfsbegeleiders en externe gecommitteerden. Op basis van de bestudering van de 

eindwerken stelt het panel vast dat ze allemaal aan het hbo-bachelorniveau voldoen. Het panel 

kan zich vinden in de gegeven beoordelingen. De opdrachten zijn relevant en laten zien dat de 

afgestudeerden als startbekwame softwareontwikkelaars aan het werk kunnen. Ze zijn technisch 

goed onderlegd, ontwikkelen applicaties voor verschillende bedrijven en kunnen het 

ontwikkelproces onderbouwen in een goed leesbaar verslag. Het panel zag in de steekproef ook 

enkele inspirerende verslagen, die betrekking hebben op uitdagende en innovatieve projecten. 

Deze studenten hebben terecht een hoog cijfer gekregen. 

 

Solution Architecture 

Drie leerdoelen (architecture design, component integration en solution deployment) worden 

weliswaar in de afstudeerprojecten beoordeeld, maar komen niet altijd in de volle breedte aan de 

orde. De opleiding meent dat dit niet van alle opdrachten en opdrachtgevers vereist kan worden. 

Daarom komen deze leerdoelen expliciet op eindniveau aan de orde in de module Solution 

Architecture, in de vierde periode van het derde jaar. In groepen van vijf werken de studenten 

aan een opdracht naar keuze (uit een lijst van zes opties) die in de schoolcontext wordt 

uitgevoerd. In week 4 is er een schriftelijk examen dat 25% van het eindcijfer bepaalt. Aan het 

eind van de module presenteren de studenten hun product en is er een mondeling assessment. 

Studenten krijgen een individueel cijfer, gebaseerd op de kwaliteit van het opgeleverde product 

en de individuele bijdrage daaraan. Dit telt voor 75% van het eindcijfer.  

 

Het panel heeft de modulehandleiding, toetsmatrijs, het examen en de rubric voor de assessment 

bestudeerd. Ook ontving het panel de producten van drie groepen. Op basis daarvan is het panel 

van oordeel dat de leerdoelen op het juiste niveau aan de orde komen en worden beoordeeld. 

Technologisch gaat het om interessante opdrachten op hoog niveau. Hoewel het panel geen 

assessments van individuele studenten heeft gezien, heeft het panel er vertrouwen in dat alle 

studenten deze leerdoelen behalen, omdat de opdrachten en het examen van passend niveau 

zijn en omdat deze leerdoelen ook deels terugkomen in de afstudeerprojecten. Wel is het panel 

van mening dat de individuele resultaten beter traceerbaar zouden moeten zijn in schriftelijke 

stukken, omdat Solution Architecture onderdeel uitmaakt van het afstudeerprogramma. Ook 

adviseert het panel de beoordelingssystematiek te versterken door de normen te verduidelijken in 

een vergelijkbare rubric als bij het afstuderen. Dan leert de student deze al toepassen. 
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Eindoordeel  
 

 
Oordeel op standaard 4 
 

Het visitatiepanel komt tot het volgende oordeel op standaard 4: 

 

Standaard Oordeel 

Standaard 4 Gerealiseerde leerresultaten Voldoende 

 

De producten van afgestudeerden laten zien dat de beoogde leerresultaten bereikt worden. De 

afgestudeerden kunnen als startbekwame softwareontwikkelaars aan het werk. Ze zijn technisch 

goed onderlegd, ontwikkelen applicaties voor verschillende bedrijven en kunnen het 

ontwikkelproces onderbouwen in een goed leesbaar verslag. De rubric drukt goed uit wat de 

opleiding van een afgestudeerde verwacht en het panel kan zich vinden in de gegeven cijfers. 

Een klein deel van de leerdoelen wordt op eindniveau getoetst aan het eind van het derde jaar. 

Het niveau van deze module Solution Architecture is hoog, maar de individuele resultaten zouden 

beter traceerbaar moeten zijn.  

 

Het visitatiepanel beoordeelt de kwaliteit van de gerealiseerde leerresultaten van de bestaande 

hbo-bacheloropleiding Informatica van Avans Hogeschool als voldoende. 
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Aanbevelingen 
 

 

Het panel geeft de opleiding de volgende aanbevelingen mee: 

 

Standaard 4 

 Stimuleer de studenten om uitdagende projectopdrachten te zoeken die niet alleen aan 

de minimumnormen (‘must haves’) voldoen, maar ook aan een deel van de ‘should have’-

indicatoren. 

 Expliciteer de beoordelingsnormen van de module Solution Architecture. 

 Let op de schriftelijke traceerbaarheid van de individuele prestaties van studenten in de 

module Solution Architecture, als onderdeel van het afstudeerprogramma.  
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Bijlagen  
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Bijlage 1  Bezoekprogramma 
 

Dinsdag 29 oktober 2019 
Breda, Lovensdijkstraat 61 
 

Tijdstip Thema 

11.00-11.30 Welkom + terugblik hersteltraject + uitleg koppeling standaard 1 / standaard 4 

11.30-12.45 Overleg + lunch panelleden 

12.45-13.15 Gesprek borging 

13.15-14.00 Gesprek examinatoren/docenten 

14.00-14.15 Pauze 

14.15-14.45 Gesprek opleidingsmanagement 

14.45-15.15 Beoordelingsoverleg panel 

15.15-15.45 Terugkoppeling 
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Bijlage 2  Bestudeerde documenten 
 

 Zelfevaluatie: Stand van zaken Herstelplan Bachelor Informatica Breda voltijd  

 Nieuwe afstudeerhandleiding voor docenten 

 Brief ‘gecommitteerde bij afstudeerzittingen’ met daarin opgenomen de criteria voor 

benoeming van extern gecommitteerden 

 Onderzoeksagenda examencommissie 

 Rapport borging eindniveau door de examencommissie, onderzoek naar het niveau van 

afstuderen 

 Nieuwe handleiding afstudeerstage voor studenten 

 Lesmateriaal extra lessen onderzoeks- en schrijfvaardigheden 

 Overzicht van professionaliserings- en kalibratiebijeenkomsten van het docententeam 

 Beoordelingscriteria afstudeervoorstel 

 Rapportage van onderzoek naar het afstudeerniveau door AeQui 

 Periode-evaluatie van P1-P2 2018-2019 

 Evaluatie van de didactische uitgangspunten 

 Selectie van de eindwerken van vijftien afstudeerders uit het laatste afstudeercohort met 

de bijbehorende beoordelingsformulieren 

 Study guide, toetsmatrijs en beoordelingsformulier Solution Architecture 2018-2019 

 Selectie van drie groepsproducten van Solution Architecture  

 

 


