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 1 Wat? Doel?

Maakt een eindwerk van jou een high potential?

Een eindwerk of scriptie is een afstudeerwerk dat in de masterjaren meestal 
een masterproef of masterscriptie wordt genoemd. In de bachelorjaren is dit een 
 bachelorproef, een bachelorscriptie, een vakoverschrijdend eindproject of een vak-
integrerend project. In bepaalde onderwijsinstellingen is het een afstudeerverslag.  
In alle gevallen is het een getypt werkstuk waarin je als student een probleem on-
derzoekt dat iets te maken heeft met de richting waarin je wilt afstuderen.

Tijdens het laatste jaar van je studies schrijf je een dergelijk eindwerk, dat moet 
voldoen aan bepaalde normen. Misschien is het de eerste keer dat je zo consciën-
tieus een onderzoekdossier moet opstellen en misschien begrijp je zelfs niet goed 
waarom een eindwerk schrijven noodzakelijk is om je diploma te halen. De impact 
echter op de vorming van je persoonlijkheid zal in vele gevallen van levenslange 
aard zijn.
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Terwijl je werkt aan je eindwerk:

•	 oefen je je in zelfstudie en verruim je je theoretische achtergrondkennis;
•	 vorm je je persoonlijkheid;
•	 toets je je verworven wetenschappelijke en technische kennis aan de praktijk;
•	 kunnen je docenten een algemene appreciatie van jou als student ontwikkelen;
•	 kunnen de resultaten van jouw onderzoek nieuwe informatie bevatten en 

 lever je een bijdrage voor de wetenschap;
•	 leer je problemen onderscheiden;
•	 leer je een schema ontwerpen volgens een persoonlijk standpunt;
•	 leer je bereikbare documentatie opsporen, aanvragen, selecteren en raadplegen;
•	 leer je brongegevens analyseren en synthetiseren;
•	 leer je al die informatie tot een logisch geheel opbouwen;
•	 leer je die informatie op een aanvaardbare manier formuleren;
•	 bereid je je grondig voor op de beroepspraktijk.

Jij bepaalt dus de waarde van je eindwerk!

Vergeet ook niet dat een eindwerk nooit echt volledig af is. Op een bepaald 
ogenblik moet je je eindwerk afronden.

Ook na het afstuderen kan een eindwerk vruchten afwerpen …

Ten eerste kan een eindwerk misschien het begin zijn van een uitgebreider  
onderzoek.
Ten tweede krijg je een stuk ervaring mee als je een eindwerk schrijft en die 
 ervaring is nuttig als je gaat solliciteren. Je hebt immers geleerd je ideeën en 
 bevindingen te structureren. Je hebt geleerd zelfstandig ’iets’ te creëren.

 2 Duidelijkheid en degelijke arbeidsmethode
In het beroepsleven moet je een goede planning kunnen opstellen. Als student 
moet je dit leren: een eindwerk schrijven is een mooie les in leren structureren en 
plannen.

Je eindwerk is de                  op je studies en …  
je visitekaartje voor de toekomst!
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Een eindwerk uitwerken is niet enkel tijdrovend, maar slorpt ook veel energie op. 
Indien je dit alles binnen bepaalde grenzen wilt houden, moet je tijdig beginnen 
en een degelijke arbeidsmethode aanvaarden en volhouden.

Het is evident dat je de opzet van het eindwerk logisch en gestructureerd aanpakt.

Zorg ervoor dat je een antwoord hebt op de volgende vragen voor je start met het 
eigenlijke werk:

• Wie is mijn promotor? Bij welke andere docenten kan ik ook terecht als ik 
 vragen heb of als er wat misloopt?

• Is de opdracht duidelijk? Weet ik precies wat er van mij wordt verwacht?

• Wat is de precieze timing? 
Het is ten stelligste aangeraden dat je die timing zelf met je promotor be-
spreekt en bepaalt. Natuurlijk probeer je je strikt aan dat schema te houden. 
Op die manier voorkom je onaangename verrassingen (een noodzakelijk toe-
s tel wordt te laat geleverd, de promotor is niet beschikbaar of aanspreekbaar 
door verschillende redenen).

• Verwacht mijn promotor nog andere zaken dan vermeld in deze handleiding?

• Heeft mijn opleiding een eigen bundel samengesteld met specifieke voor-
waarden?

Zoek je (co-)promotor regelmatig op. Promotoren bepalen nog steeds voor een 
groot deel wat voor hen toegelaten is wat betreft de vormgeving, de inhoud, de 
volgorde van de verschillende onderdelen, de bronvermelding …

Vergeet niet dat je een waardering voor je eindwerk wilt.
Jij moet die zelf verdienen!

De wet van Patton: 
Een goed plan vandaag is beter dan  
een perfect plan morgen.

Als je merkt dat er iets fout loopt in de commu nicatie 
tussen jou en je promotor, blijf dan niet bij de pakken  
zitten. Neem contact op met je promotor en bespreek de 
problemen dadelijk. Probeer op die manier communicatie
stoornissen uit de weg te ruimen. Misschien kan een 
ombuds dienst je hierin extra ondersteuning bieden.
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 3 Vertrouwelijke informatie in een eindwerk
Het is mogelijk dat je onderzoek – en dus ook je eindwerk – (bedrijfs)vertrouwe-
lijke informatie bevat die niet mag worden gepubliceerd. Het kan gaan over 
 geschreven, elektronische, mondelinge, visuele of eender welke andere vorm 
(technische en andere) informatie, bijvoorbeeld documenten, kennis, data, teke-
ningen, foto’s, filmmateriaal, modellen en prototypes …

In dit geval kan aan de student gevraagd worden om een ‘Verklaring van ver-
trouwelijkheid’ te ondertekenen, die geldt voor een periode van tien jaar vanaf de 
ondertekening. Door de ondertekening verklaart de student dat de vertrouwelijke 
informatie pas mag worden publiek gemaakt, na voorafgaande schriftelijke toe-
stemming.

In vele gevallen werkt de student twee eindwerken af: een versie met de vertrou-
welijke informatie die niet aan derden mag worden bekendgemaakt en een – uit-
gedunde – zonder die vertrouwelijke informatie.

Na de mondelinge verdediging moet de student de verkregen vertrouwelijke 
 informatie terug bezorgen aan het bedrijf.

Vraag aan je promotor (op de onderwijsinstelling, maar 
ook in het bedrijf waar je mogelijk je onderzoek doet) of 
je onderzoek (bedrijfs)vertrouwelijk is.
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