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Een korte
handleiding

Sinds de invoering van de bachelor-masterstructuur wordt van studenten in de hogeschool verwacht dat ze een bachelorproef schrijven
waarin ze hun onderzoeksvaardigheden gebruiken om een praktijkprobleem aan te pakken. Dit past in de geest van het onderzoek dat
aan de hogescholen wordt verricht, namelijk praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.
In de loop van de jaren verschenen reeds enkele handige naslagwerken over praktijkgericht onderzoek, zowel voor studenten als voor
onderzoekers aan hogescholen, algemene boeken en boeken die
gericht zijn op afgebakende afstudeerrichtingen. Deze naslagwerken
zijn aan te raden voor iedereen die met praktijkgericht onderzoek aan
de slag wil en we verwijzen er in dit boek regelmatig naar.
Waar echter nog behoefte aan is, is een gids die studenten praktisch
op weg zet om een bachelorproef te schrijven. Dat is het doel van dit
boek. Het is in eerste instantie gericht naar studenten en docenten
aan hogescholen, maar is ongetwijfeld ook nuttig voor studenten die
een academische bachelorproef moeten afleggen. Voor deze laatste
groep zullen sommige vragen echter minder relevant zijn.
Studenten en docenten vinden in dit boek de 40 meest voorkomende
vragen m.b.t. de bachelorproef en de beknopte antwoorden daarop.

Intersentia

Persoonlijke kopie van ()

5

DE BACHELORPROEF: 40 VRAGEN EN ANTWOORDEN

De antwoorden bevatten uitleg en verwijzingen naar complementaire literatuur. Een online databank van casussen en ander bijkomend materiaal op www.intersentia.be vullen dit boek verder aan.
Als student of docent kun je dit boek op minstens twee manieren
gebruiken:
1. ofwel ga je rechtstreeks naar de vraag waar je antwoord op wil. Je
hoeft dan niet het hele boek te lezen en kunt meteen aan de slag.
Je mist echter wel wat bredere context en overzicht;
2. ofwel lees je het boek chronologisch. De opbouw is logisch: vragen 1 t.e.m. 14 geven je een bredere kadering van de bachelorproef, vragen 15 t.e.m. 33 geven aan hoe je praktisch aan de slag
gaat, vragen 34 t.e.m. 38 behandelen het schrijfproces, de rapportage en de communicatie van de bachelorproef en vragen 39 en 40
sluiten af met de evaluatie van de bachelorproef en het ‘leven na
de bachelorproef’.
Hopelijk wordt dit boek een steun en toeverlaat voor bachelors in spe.

6

Persoonlijke kopie van ()

Intersentia

Dankwoord

De auteurs wensen uitdrukkelijk de volgende personen te bedanken
voor hun waardevolle bijdragen aan dit boek: Karen Brabant, voor het
redigeren van een eerdere versie van dit boek en voor haar waardevolle input en betrokkenheid als bachelorproefcoördinator van de
opleiding Office Management; Saskia Vanden Eede voor het aanleveren van voorbeelden, casussen en aanvullend materiaal en voor haar
waardevolle input als bachelorproefcoördinator van de opleidingen
Bedrijfsmanagement; collega-docenten en opleidingshoofden van de
opleidingen office management, bedrijfsmanagement, bouw, vroedkunde en vastgoed voor het aanleveren van casussen en praktijkvoorbeelden.
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