
Standaard tijdpad  

Het standaard tijdpad geeft aan wanneer de geadviseerde deadlines in de onderzoeksstage zijn. Hiervan 

mag worden afgeweken, indien dit overlegd wordt met de begeleider(s) en het niet leidt tot 

studievertraging of onevenredige studieverzwaring.  

Activiteit Deadline – traject 1 Deadline – traject 2 

Bekendmaking projecten = start inschrijving rond kerstvakantie medio februari 

Startbijeenkomst en eerste bijeenkomst 
studenten en begeleiders. 

Ma 7 feb  

 
 

Ma 25  
april 

 

Vakantie / onbegeleide week* n.v.t. 2-6 mei 

Concept onderzoeksopzet** ingeleverd  wo 16 feb. 9.00 ma 9 mei 9.00 

Feedback concept onderzoeksopzet retour 
van begeleiders 

vrij 18 feb 9.00 Wo 11 mei 9.00 

Vakantie/onbegeleide week* 21-25 feb n.v.t 

Definitief onderzoeksopzet ingeleverd wo 2 mrt 9.00 wo 18 mei 9.00 

GO/NO GO definitieve onderzoeksopzet 
retour van begeleiders 

vrij 4 mrt 9.00 vrij 20 mei 9.00 

Concept resultaten, discussie en conclusie 
ingeleverd 

vrij 18 mrt 9.00 vrij 3 juni 9.00 

Feedback resultaten/ discussie en conclusie do 24 mrt 9.00 do 9 jun 9.00 

Concept gehele bachelorthese   do  7 apr 9.00 do 23 jun 9.00 

Feedback concept gehele bachelorthese wo 13 apr 9.00 wo 29 jun 9.00 

Definitieve bachelorthese ingeleverd wo 20 apr 16.00 wo 6 jul 16.00 

Toetsmoment referaat Volgens rooster                         volgens rooster 

Beoordeling bachelorthese begeleider & 
onafhankelijk beoordelaar verstuurd aan 
coördinator 

Vrij 13 mei 9.00 Di 12 jul 17.00 

Eindcijfer bepaald door coördinator 
Wo 18 mei 

ma 18 jul i.v.m. herkans 
in studiejaar 

Herkansing binnen 10 weken na 
inleveren (uiterlijk 6 juli) 

Uiterlijk week 34 (uiterlijk 
22 augustus) 

* Studenten mogen zelf met hun begeleider afspreken of er in deze week wel of niet aan hun project 

dan wel aan stage-activiteiten gewerkt wordt.  

** Een onderzoeksopzet omvat de inleiding van je bachelorthese (met daarin de vraagstelling) en een 

concreet uitgewerkt voorstel voor de methode met een opzet van de tabellen (bij kwantitatief 

onderzoek) of topiclijst (voor kwalitatief onderzoek). 


