
Gids bij het beginnen van je Bachelor Eindproject

BACHELOR EINDPROJECT



BACHELOR EINDPROJECT
Ga je binnenkort beginnen aan je Bachelor Eindproject 
(BEP), maar weet je niet precies hoe dit er allemaal uit 
gaat zien? Lees dit boekje dan goed door voor een eerste 
impressie van een BEP-periode.

Tijdens je BEP krijg je de mogelijkheid om jezelf een periode lang te verdie-
pen in een richting van civiel die jou het meest aanspreekt. 

Heb je altijd al in het waterlab proefjes willen doen? Of wil je jezelf juist 
uitdagen met de moeilijkste programmeerpuzzel van je bachelor? Alles kan 
tijdens je BEP. Het is zelfs mogelijk om naar het buitenland te gaan!

In je BEP-periode zal je zelfstandig aan de slag gaan met research, analyse 
en uitwerking. Hier zal je een verslag over schijven van ongeveer 20 A4t’jes 
en alles afsluiten met een presentatie.

Let op dat je pas aan je BEP kan beginnen als je in totaal 140 punten hebt 
gehaald, waaronder al je eerstejaarsvakken. 



INSCHRIJFDEADLINES & PROCES
Voor wanneer moet ik mij inschrijven?
Je project en je twee begeleiders moeten vast staan voor het einde van de 
weken genoemd hieronder. Zorg dus dat je op tijd begint met het proces 
om de deadline te halen! 

Waar en hoe kan ik mij inschrijven?
1. Enroll je op BrightSpace voor CTB3000.

2. Zoek een interessante opdracht op http://www.afstudeeropdrachten.
citg.tudelft.nl/ of verzin zelf een project.

3. Benader de docent van de opdracht om je begeleider vast te stellen.

4. Vind met behulp van je eerste begeleider een tweede begeleider.

5. Vul het inschrijfformulier in dat je op de BrightSpace pagina vindt.

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

Laatste week 
van de zomer 

vakantie
Week 1.9 Week 2.9 Week 3.9



INRICHTING PERIODE
Voorstudie 
Week 1  In de eerste twee weken maak je een plan van aanpak (onderzoeks-
Week 2  vraag, begrenzingen van het probleem). Startnotitie inleveren

Conceptvorming
Week 3  In deze fase doorloop je het ontwerp- of onderzoeksproces. Aan
Week 4  het einde van week 5 moet duidelijk zijn wat de vervolgstap-
Week 5  pen zijn. Tussenrapport inleveren

Uitwerking
Week 6  Nu wordt het gekozen onderwerp uitgewerkt tot een
Week 7  eindproduct.
Week 8   Eindrapport inleveren
Week 9   Eindpresentatie

Week 10  Eventuele aanvulling

Door alle vrije dagen in Q4 schuiven de deadlines in Q4 door naar: 

Week 9   Eindrapport inleveren
Week 10  Presentatie

Week 11   Eventuele aanvulling



PROJECT VOORBEELDEN

Design BEP
Accessible and viable city centres T&P

Programmeer BEP
Monitor system for bridges GRS

Labwerk BEP
Reusing water and producing energy from 

wastewater WM

Je kunt allemaal verschillende soorten BEP’s doen in alle 
verschillende studierichtingen. Hieronder staan een paar 
voorbeelden van projecten met een verschillende focus.

Research BEP
Hout in waterbouwkundige kunst werken HE



TIPS & TRICKS
LaTeX is een programmeertaal waarmee je eenvoudig 
een tekst kan citeren en een verslag kan schrijven met 
een wetenschappelijke uitstraling. Op de BrightSpace 

pagina van PS staat een LaTeX handleiding om de basis 
onder de knie te krijgen. 

Vergeet niet de Thuiswerkopdracht 
Informatievaardigheden te doen aan 

het begin van je BEP-periode.

Blijf goed in contact met je begeleider. Het wordt aanbevolen om elkaar we-
kelijks te spreken. Zo blijft je begeleider goed op de hoogte van je voortgang en 

kan jij makkelijk al je vragen stellen.

Wees niet bang om docenten te benade-
ren met een oud project tussen de online 
projectenlijst. Vaak bestaan die specifieke 

projecten niet meer, maar docenten hebben 
bijna altijd soortgelijke huidige projecten.

Je kan ook prijzen winnen 
met je eindproject zo-

als de Student Research 
Conference.



Waar kan ik de TU Delft huisstijl vinden voor mijn presentatie?
De TU Delft huisstijl kun je vinden op https://www.tudelft.nl/huisstijl/. Hier kan je 
verschillende documenten vinden zoals de TU Delft PowerPoint of het algemene TU 
Delft lettertype.

Naar wie kan ik gaan met algemene BEP vragen?
De algemene coördinator van de BEP is Y. de las Heras. Voor algemene vragen kan 
je mailen naar studentoffice-esa-ceg@tudelft.nl of langs 2.73 lopen.

Daarnaast hebben alle richtingen ook een eigen coördinator. Alle contactinformatie 
vind je op de CTB3000 BrightSpace pagina.

Kan ik ook in Q5 mijn BEP doen?
Ja, dit is mogelijk, maar alleen als je BEP je allerlaatste vak is. Dit betekent dat je 
170EC moet hebben.

Hoeveel contacturen is een BEP?
Je BEP is 10EC, wat betekent dat het ongeveer gelijk staat aan 280 studie-uren. 
Onderschat dit niet!

Kan ik vakken ernaast doen?
Het is mogelijk om een vak te volgen naast je BEP. Voor studenten die nominaal 
studeren is het de bedoeling dat ze naast hun BEP een specialisatievak van 4 punten 
volgen. Echter wordt het niet aangeraden om twee of meer vakken te volgen.

FAQ




