
DEAL
Wat is DEAL?

Voor wie is DEAL bedoeld?

Duidelijkheid krijgen over verwachtingen tussen jou en de opdrachtgever 
tijdens het afstudeerproject is belangrijk. DEAL kan hierbij helpen. Wat 
mag jij van jouw opdrachtgever verwachten, en andersom? Is de opdracht-
gever verplicht om jou te begeleiden? Moet jij een vergoeding krijgen van 
jouw opdrachtgever voor het doen van een afstudeerproject? DEAL bevat 
antwoorden op zulke vragen. 

DEAL kan door jou gebruikt worden om een beeld te krijgen van wat er 
van en door een opdrachtgever verwacht wordt. DEAL is dus met name 
bedoeld voor de afstuderende studenten die via een opdrachtgever een 
onderzoek moeten doen. Het is de bedoeling dat jij een overzicht van alle 
‘regels’ en afspraken hebt omtrent het afstuderen. Jij neemt deze tool 
mee naar het (eerste) gesprek met een opdrachtgever. Jullie bespreken 
de afspraken die er staan. En eventueel vullen jullie DEAL aan met andere 
specifieke afspraken. Tot slot wordt DEAL ondertekend door beide 
‘partijen’ en hebben jullie een heldere deal!

Neem alle afspraken door en als je zelf nog andere 
afspraken in gedachte hebt, schrijf die op.

Print DEAL 2 keer uit en neem deze mee naar je (eerste) 
afspraak met je opdrachtgever.

Neem samen met je opdrachtgever de afspraken door.

Als er nog andere specifieke afspraken zijn gemaakt, 
schrijf deze dan in de daarvoor bestemde ruimte.

Teken samen met je opdrachtgever jullie DEAL en houd 
er zelf ook een voor je ‘administratie’. 

Een concrete instructie
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Handleiding



Deal: Student en Opdrachtgever

Hieronder is een overzicht te zien van verwachtingen die een student en 
een opdrachtgever mogen hebben.

Wat wordt verwacht van de student

Bereikbaarheid. 

Contact onderhouden.

Opdrachtgever op de hoogte houden van de 
stand van zaken.

Aan het werk bij de opdrachtgever als dat 
nodig is.

Aan de slag met een signaal of behoefte uit 
de praktijk, relevant voor de SJD-praktijk.

Uiteindelijk levert de student door middel van 
een beroepsproduct een bijdrage of oplos-
sing aan de opdrachtgever.

Wat wordt verwacht van de opdrachtgever

Er wordt geen begeleiding gevraagd van de 
opdrachtgever.

Toegang tot relevante bronnen, systemen en 
documenten (beleidsstukken, jaarplannen, etc.)

Wellicht een werkplek voor de student als dat 
nodig is voor het onderzoek.

Betrokkenheid bij de beoordeling van de 
bruikbaarheid/relevantie van het eindwerk
Bereid zijn om de beroepsproducten zeker 1 
maal in de conceptfase te lezen/bekijken en 
feedback daarop geven

Aanwezig zijn bij de eindpresentatie van 
ongeveer een halfuur (niet verplicht, maar 
wordt wel gewaardeerd).

Vergoeding is geen vereiste

Telefonisch contact tussen opdrachtgever, 
student en coach is niet noodzakelijk.

Ruimte voor specifieke afspraken:

Naam en handtekening student: Naam en handtekening opdrachtgever:


