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K 0948 Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking  
 

Kandidaatinstructie 
 

 

Kerntaak: D1: Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking 

W1: Maakt een projectplan voor een (internationaal) 

ontwikkelingssamenwerkingsproject 

W2: Verzamelt materialen en (financiële) middelen volgens het projectplan 

W3: Voert het projectplan gericht op ontwikkelingssamenwerking uit 

W4: Evalueert het uitgevoerde project en reflecteert op het eigen handelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam examenkandidaat  : 

Studentnummer   : 

Datum     : 

Examinator 1    : 

Examinator 2    : 

Cohort     :  

Versie     : 
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Het examen 
 

Met dit examen sluit je het keuzedeel Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking af. Het examen 
bestaat uit drie onderdelen: 

1. Voorbereiding 
2. Uitvoering 
3. Evaluatie 
 
Deze onderdelen komen overeen met de fasen van het project dat je uitvoert. In het stappenschema hieronder 

zie je de stappen van het examen en dus het project.  

De exacte periode waarover het examen loopt is per project verschillend. Samen met je docent/beoordelaar 

vul je de planning in voor het project. 

Deel Stap Actie Week 

1 

1 Je overlegt met de betrokken docent van de opleiding over de inhoud 
en de doelgroep van het project. 

 

2 Je voert een onderzoek uit naar de projectlocatie. 
 

3 Je stelt een plan van aanpak op met een begroting en een plan om 
sponsorgeld binnen te halen. 

 

4 Je presenteert het plan van aanpak aan potentiële sponsoren. 
 

5 Tijdens het verzamelen van sponsoren, evalueer je het sponsorplan en leg je 
de voortgang vast. 

 

6 De beoordelaars beoordelen je plan van aanpak, presentatie en 
voortgangsrapportage (individueel) op basis van de vastgestelde 
criteria (zie beoordelingsformulier deel 1). 

 

2 

7 Je reist af naar de projectlocatie en voert het project uit. 
 

8 Je uitvoering wordt in deze periode (individueel) door een 
beoordelaar beoordeeld (zie beoordelingsformulier deel 2). 

 

3 

9 Na de uitvoering van het project, evalueer je de uitvoering van en 
samenwerking binnen het project. Maak hier een verslag van. 

 

10 Je presenteert (individueel) de uitgevoerde werkzaamheden en 
opbrengsten van het project aan geïnteresseerden. Je betrekt hierin 
ook je persoonlijke doelen.  

 

11 De beoordelaars beoordelen je (individuele) presentatie direct op 
basis van de vastgestelde criteria (zie beoordelingsformulier deel 3). 

 

 12 
Je ontvangt het voorlopige resultaat van het examen. Na beoordeling 
van het examen moet de uitslag vastgesteld worden door de 
examencommissie. 

 

 
Je werkt in groepen, maar de beoordelaar beoordeelt je individueel op je bijdrage aan een product en je 

gedrag. Waar je precies op beoordeelt wordt, zie je in het beoordelingsformulier.  


