Meesterproefbegeleiding door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
D e Meesterproef
In het eindexamenjaar voer je één groot project uit: de Meesterproef. Je werkt
zoals altijd samen in een team. Jullie kiezen samen een vakgebied waar jullie
interesse ligt. Samen werk je aan een actueel vraagstuk van een opdrachtgever.
Daarbij kun je begeleiding krijgen van een expert uit het hoger onderwijs. Je kunt bij
de HAN een verzoek voor expertbegeleiding aanvragen.
Wat is een expertbegeleider?
Deze expertbegeleider is inhoudsdeskundig en adviseert jullie bij de uitvoering van de
Meesterproef. Ook kan hij of zij jullie helpen met het opstellen van een projectplan.
De expert-begeleider is een docent of onderzoeker van de hogeschool. Hij of zij adviseert ook
jullie docent over de eindbeoordeling van jullie werk.
Wat moet je doen om expertbegeleiding te krijgen?
S tap 1
Vorm een team van maximaal 4 leerlingen met een vergelijkbare interesse. Vul het
leerlingdeel in van het formulier hieronder. Start meteen met het zoeken van een
opdrachtgever voor jullie project.
Stap 2
Kijk op han.nl/gebied/techniek en han.nl/gebied/informatica-media-communicatie of
de HAN technische opleidingen heeft die raakvlakken hebben met jullie onderwerp. Geef in
het formulier aan welke expertise jullie nodig hebben en bij welke opleidingen
van de HAN deze te vinden is.
Stap 3
Jullie begeleidende docent op school vult het docentdeel van het
aanvraagformulier in.

Stap 4
Stuur samen met jullie begeleidende docent het ingevulde formulier naar hcot@han.nl.
Doe dit uiterlijk half oktober! Eerder kan ook, want zodra de aanvraag binnen is, wordt deze in
behandeling genomen. Een expert kan jullie ook in deze fase al helpen met formuleren van
goede ontwerp- of onderzoeksvraag.
S tap 5
De hogeschool kijkt bij welke vragen ze hun expertise kunnen leveren en
koppelt jullie team aan een expert. Daarna krijgen jullie een uitnodiging van
de HAN om kennis te maken met jullie expert. Neem vooral ook jullie
begeleider op school mee naar deze afspraak!
S tap 6
Kennismaking tussen jullie team de expert
en de docent. Stel zoveel mogelijk vragen en
licht toe waar jullie interesse ligt en welk
project jullie (willen) gaan doen.

Maak afspraken over hoe vaak, op
welke manier en waarover jullie
contact onderhouden. Een goed en
intensief contact verbetert de
kwaliteit van je meesterproef enorm!

Aanvraagformulier expert meesterproef Technasium
Leerlingdeel
Teamgegevens:
N aam:

E -mailadres

S chool:

Bè tawereld van onderzoeks- of ontwerpvraag:
❐ Mens & medisch
❐ Mobiliteit & ruimte
❐ Lifestyle & design
❐ Water, natuur & energie
❐ Science & exploration
❐ Market & money
❐ Voeding & vitaliteit
Potentiële opdrachtgever(s):
Naam:

E-mailadres:

Bedrijf/instelling:

Onderwerp voor de opdracht/vraagstuk (onderzoeksvraagstuk/ontwerpvraagstuk):

Passend bij beroepen zoals:

Opleidingen die hierbij horen:

Welke expertise heb je nodig?

Aanvraagformulier expert meesterproef Technasium
Docentdeel
Docentgegevens:
N aam:

E -mailadres

T e lefoonnummer:

S choolvak:

Op welke momenten bent u het beste telefonisch bereikbaar:

Wat is de planning/ fasering van de meesterproef op jullie school (deadlines voor leerlingen,
tussenevaluaties/ tussenpresentaties/ eindpresentaties):

Heeft u al eerder samengewerkt met een hogeschool in het kader van meesterproef begeleiding en
zo ja met wie:

