
n ederlands- vloamse accredítatìe organisati e

pag¡ina12van12 4 Besluit
lngevolge het bepaalde in artikel 5a.10, tweede lid, in verbinding met artikel 5a.1 1 , zesde

lid, van de WHW heeft de NVAO het college van bestuur van de Nationale Handels

Academie te Panningen in de gelegenheid gesteld ãjn zienswijze op het voomemen tot

besluit van 9 juli 2009 naar voren te brengen. Bij brief van 17 juli 2009, heeft de algemeen

directeur ingestemd met het voornemen tol besluit'

De NVAO besluit de aanvraag Toets niet¡we opleiding van de Nationale Handels Academie

voor de opleiding hbo-bachelor Bedrijfskunde (240 ECTS; deeltijdse en duale variant;

locatíe Panningen) positief te beoordelen. lngevolge het bepaalde in artikel 7.10a, tweede

en vierde lid, van de WHW, is de graad: Bactelor of Business Administration.

lnstelling
Opleiding
Sector
Graad
Oriëntatie

Nationale Handels Academie
Bedrijfskunde (240 ECTS)

Economie
Bachelor of Business Administration (BBA)

hbo

Tegen dit besluit kan op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht door

een belanghebbende bezwaarworden gemaakt bij de NVAO. De termijn voor het indienen

van bezwaar bedraagt zes weken.
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I

1.1

L.2

1.3

1.4

INLEIDING

Aanleiding
Flexibele opleidingen en maatwerktrajecten die studenten in staat stellen een
opleiding vlot te doorlopen zijn een groot goed. Korte of intensleve opleidingen
mogen er echter n¡et toe leiden dat concessies worden gedaan aan kwaliteit, niveau
of studeerbaarheid. Zij dienen te voldoen aan de wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek (WHW). Ervaringen in het toezicht, publiek
toegankelijke informatie van instellingen en externe signalen leidden afgelopen jaren
tot de vraag of ten aanzien van korte of intensieve opleidingen in alle gevallen aan
de noodzakelijke randvoorwaarden wordt voldaan. Dit was de aanleiding voor een
landelijk onderzoek van de inspectie. Nadere informatie over het onderzoek is
opgenomen in bijlage II van deze rapportage.

Onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag luidt: hoe waarborgen instellingen dat een (ver)kort, versneld
of geïntensiveerd opleidingstraject niet ten koste gaat van de te realiseren
eindkwalificaties of de studeerbaarheid van het programma?

Bezoek aan de instelling
Het bezoek aan de Nederlandse Handelsacademie (sH-NHA) vond plaats op 10 april
2012 te Panningen. Voor het onderzoek was de opleiding Bedrijfskunde
geselecteerd. Overeenkomstig Croho wordt de opleiding in een deeltijdvariant en
een duale variant aangeboden. Tijdens het bezoek is gesproken met het bevoegd
gezagt met de verantwoordelijken voor de opleiding Bedrijfskunde en met de
voorzitter en een voormalig lid van de examencommissie. Daarnaast heeft een
studieloopbaanbegeleider uitleg gegeven over de toelating en begeleiding van
studenten en een deel van de digitale studentenadministratie gepresenteerd.

Rapportage
Na het bezoek is een conceptrapportage opgesteld die aan de instelling is
voorgelegd ter correctie van feitelijke onjuistheden. over de conceptrapportage
heeft een gesprek plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de instelling.
Vervolgens is de reactie van de instelling in de rapportage verwerkt. De instelling is
schriftelijk geïnformeerd over de wijze waarop dat is gebeurd. Daar waar de reactie
niet tot aanpassingen leidde is dat toegelicht. Het aangepaste rapport is vervolgens
in tweede concept voorgelegd voor een laatste controle op feitelijke onjuistheden.
Daarna is de rapportage vastgesteld en heeft de instelling bericht ontvangen van de
wijze waarop de tweede reactie is verwerkt.
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2

2.1

BEVINDINGEN

Algemeen
De Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) is de nieuwe naam van de voormalige
Stichting NEA Transport Hogeschool. Tot augustus 2009 was NEA een aangewezen
instelling (overeenkomstig de toen geldende wetgeving). In 2009 heeft SH-NHA
voor de opleiding Bedrijfskunde een toets nieuwe opleiding (TNO) doorlopen bij de
NVAO. Bij de overgang van NEA naar SH-NHA stond nog slechts een enkele student
ingeschreven in de opleiding. Dat verklaart dat er momenteel maar één student op
het punt van afstuderen staat. Zo beschouwd is de opleiding in studiejaar
2009/20LO gezien opnieuw gestart.

Op dit moment is Bedrijfskunde de enige geaccrediteerde opleiding van SH-NHA. Er
loopt een aanvraag voor de accreditatie van de opleiding HBO Rechten. De Nationale
Handelsacademie B.V. (NHA) biedt daarnaast het volgende onderwijs aan;
- een opleiding HBO Psychogociaal Counselor (niet geaccrediteerd);
- een breed aanbod (deels erkend) mbo-onderwijs in de sectoren zorg, economie,

beveiliging, welzljn en onderwijs;
- cursorisch aanbod op het gebied van hobby en vrije tijd en
- cursorisch onderwijs in Antwerpen.
In het laatste geval gaat het niet om in Nederland erkend mbo- of hbo-onderwijs.

De opleiding Bedrijfskunde staat in Croho geregistreerd in deeltijdse en duale vorm.
In beide varianten vervult de werkplek een rol. Het programma bestaat uit twaalf
onderwijseenheden van elk 15 EC. Het afstuderen omvat 30 EC. Studenten die niet
over een relevante werkplek beschikken moeten een stage van 30 EC volgen. In de
duale variant worden zeven programmaonderdelen van 2 EC in de vorm van
beroepsproducten getoetst. In de deeltijdvariant vindt dit plaats door middel van
simulatie. Deze twee verschillen - wel of geen stage en beroepsproducten of
simulatie - definiëren het onderscheid tussen de deeltijdopleiding en de duale
opleiding.

De opleiding heeft naast de standaardvariant vier specialisaties: Logistiek &
Organisatie, Financieel Management, Marketing Management en Personeel &
Organisatie. Elke specialisatie kenmerkt zich door in totaal 15 EC aan
programmaonderdelen die in de betreffende richting worden ingevuld.

Omdat het afstandsonderwijs betreft, wordt er geen college gegeven. Jaarlijks is
sprake van vier facultatieve contactdagen. De instelling overweegt de eerste van
deze dagen, de kennismakingsdag, verplicht te stellen, zodat gewaarborgd is dat
studenten een goed beeld krijgen van de opleiding waaraan zij beginnen. Ook wordt
overwogen jaarlijks een assessment af te nemen waarin het portfolio met de
werkstukken van de student wordt beoordeeld. Dat gebeurt op dit moment nog niet.

In 2009 heeft de NVAO tijdens de accreditatieprocedure aanvullende vragen gesteld
over action learning op de werkplek, het onderscheid tussen de deeltijdse en de
duale variant, de duur van de opleiding, het vrijstellingenbeleid en het niveau van
docenten.
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2.2 Aspecten beoordelingskader
Onderstaand worden de bevindingen beschreven ten aanzien van de relevante
afzonderlijke onderdelen van het beoordelingskader.

Wat de afzonderlijke bevindingen betreft zijn de mogelijke uitkomsten:
o I ûa) als aan het criterium voldaan is;
r þ (deels) als aan het criterium ten dele voldaan is;
r N (nee) als aan het criterium niet voldaan is;
t J als het criterium bij gebrek aan informatie niet kon worden beoordeeld;
. NVT (niet van toepassing) als het betreffende punt niet aan de orde is.

4

t. vooRLIcHTING, TOELATING & INTAKE
1.1 Het instellingsbestuur verstrekt goede informatie over de instelling, het onderwijs, de

opleidingsvormen, de instroommogelijkheden en de toelatingsvoorwaarden aan studenten en aanstaande

Informatie.

studenten .13 en 7.15
1. Algemeen Nadruk op kort en snel

SH-NHA verzorgt afstandsonderwijs. Op de website presenteert de instelling zich als volgt:
'De NHA is opgericht door een onderwijzer, die het onderwijs betaalbaar en bereikbaar wilde
maken voor iedereen. Hoge kwaliteit tegen laag lesgeld, dat is de missie van de NHA. [...]
Alle opleidingen zijn perfect te combineren met een baan en met een hobby. Stechts enkete
uurtjes studie per week brengen je carrÌère al snel in een stroomversnelling. [...] Met
slagingspercentages die liggen tussen de 80o/o en 90o/o bewijst de NHA dat haar
onderwijsmethode bijzonder succesvol is. Het is echt niet moeilijk en je zult zien dat jij het
ook kunt.',

In de studiegids en op de website wordt op diverse plaatsen vermeld'niet goed geld terug',
De website vermeldt onder het kopje examengarant¡e: 'Onze slagingspercentages behoren
tot de hoogste in Nederland. H¡erdoor kunnen w¡j onze cursisten deze unieke garantie
bieden. Heb je al je huiswerk maandelijks ingestuurd en ben je na de startdatum
aantoonbaar voor één theorie'examen twee keer zonder te slagen opgeweest? In dat geval
krijg je het betaalde lesgeld, dat betrekking heeft op de lesstof voor dat betreffende examen,
retour betaald. Je dient wel de hele cursus/opleiding afgerond en betaatd te hebben, Deze
garantie geldt tot 3 jaar na inschr¡jfdatum.'. Ook wordt in de documentatie vermeld dat wie
zakt voor een theorietentamen gratis wordt opgeleid voor het volgende theorietentamen.
Tijdens het bezoek heeft het management toegel¡cht dat voor theorietentamen 'examen'
moest worden gelezen, en dat het hier gaat om een uitleg van de systematiek dat de student
maximaal drie jaar collegegeld betaalt, maar wel in totaal zes jaar kan studeren.

In de commun¡catie op de website en in de brochures legt de instelling al met al sterk de
nadruk op de snelheid waarmee de opleiding kan worden doorlopen en de geringe studielast,
De niet-goed-geld-terug regeling en de regeling examengarantie zijn niet opgenomen in de
onderwijs- en examenregeling. Deze teksten wekken mogelijk verkeerde verwachtingen bij
de student, Overigens is naar aanle¡d¡ng van het onderzoek van de inspectie de tekst op de
website gedeeltelijk aangepast; de passage over de slagingspercentages is verwijderd,

Status H BO Psychosociaal Counselor
SH-NHA biedt naast de geaccrediteerde opleiding Bedrijfskunde ook de opleiding HBO
Psychosociaal Counselor aan. Deze opleiding is niet door de NVAO geaccrediteerd, De
betreffende pagina op de website vermeldt dat het gaat om een sNRo-geaccrediteerde
opleiding. In de studiegids (pag, 3,4,5 en 7) is echter zonder meer sprake van'HBO-
getuigschriften'en 'landelijk erkende getuigschriften' (in meervoud), Ook wordt vermeld
'HBA-bacheloropleidingen die hogeschool NHA verzorgt z¡jn geaccrediteerd door de NVAO',
Ook op het inschrijfformulier wordt zonder meer vermeld 'HBO-opleiding' en'HBO
Psychosociaal Counselor'. Hier wordt de indruk gewekt dat ook aan de opleiding HBO
Psychosociaal Counselor erkende getuigschriften zijn verbonden en dat deze opleiding
geaccrediteerd is door de NVAO, De presentatie van de status van de opleiding is dus
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Door de presentatie van de opleidingen op de website is voor studenten onvoldoende
duidelijk of zij een geaccrediteerde opleiding volgen en dientengevolge of zij al dan niet een
getuigschrift en een graad in de zin van de WHW zullen ontvangen. Deze handelswijze is niet
in overeenstemming met artikel 7,15, eerste lid, van de WHW.

Onderwijs en examenregeling
De opleiding beschouwt het document Onderw¡js- en examenregeling hbo-bedr¡jfskunde
2011/12 als onderwijs- en examenreçleling in de zin van de WHW, Dit document bevat niet
alle vereiste informatie zoals voorgeschreven in artikel 7,13 van de WHW. Dat geldt ook voor
de onderwijs- en examenregeling en de studiegids samen (zie hierna). Tijdens het gesprek
werd aangegeven dat een student naast de onderwijs- en examenregeling en de studiegids
ook nog een studiehandleiding en studiew[zers onWangt die uitgebreider zijn wat betreft
vakinhoud, leerdoelen en toets¡ng,

2. Toelat¡ng
Is de informatie
over toelating,
vooropleiding en
plaats¡ng
duidelijk?

N In hoofdstuk 6 van de onderwijs- en examenregeling is de vereiste vooropleiding
adequaat beschreven, De onderwijs- en examenregeling, noch andere documenten
geven echter uitsluitsel over de vraag wat de procedure is om vast te stellen of de
werkplek voor duale studenten toereikend is, welke criteria daarbij gelden, wie de
beoordeling doet en op welke wijze dat gebeurt, Meer in algemene zin is het
onderscheid tussen toelating tot de deeltijdvariant en de duale variant in de
documentatie ontoereikend, Op basis van de onderwijs- en examenregeling geldt dat
alleen studenten die instromen op bas¡s van de 21+toets werkzaam moeten z¡jn in een
'aan de opleiding gerelateerde werkomgeving waarin action learning opdrachten verricht
kunnen worden, dan wel dat zij bereid zijn stage te lopen'.

De onderwijs- en examenregeling bevat geen informatie over de inhoud van de
2l+toets. Er wordt vermeld dat de aankomende student die niet aan de
vooropleidingseisen voldoet blijk moet geven van voldoende algemene ontwikkeling en
dat hij de Nederlandse taal voldoende moet beheersen (art 6,2). Verdere eisen op basis
waarvan wordt vastgesteld of de student aan het betreffende onderwijs kan deelnemen
ontbreken, Art. 6,3 van de onderwijs- en examenregeling spreekt van een oriëntatiejaar
voor studenten die niet voldoen aan de instroomeisen. De studiegids spreekt in dit
verband niet van een oriëntatiejaar maar van een basisjaar. Na d¡t jaar wordt een
schriftelijk advies aan de student gegeven over voortzetting van de opleiding. De
behaalde studiepunten kunnen vervolgens onverkort worden ingebracht in de
qeaccrediteerde opleidinq.

3. Beroeps-
praktijk-
vorming

Is duidelijk welke
eisen worden
gesteld, welke
functie de
werkkring vervult
in de opleiding en
hoe dat
beoordeeld
wordt?

N In beide varianten (deeltijd en duaal) maakt beroepspraktijkvorming deel uit van de

opleiding. Studenten die niet over een relevante werkplek beschikken moeten een stage
van 30 EC volgen, In de duale variant worden zeven programmaonderdelen van 2 EC in

de vorm van beroepsproducten getoetst. In de deeltijdvariant vindt dit plaats door
middel van simulatie. De onderwijs- en examenregeling noch de studiegids is duidelijk
over de vorm en inhoud van de simulaties.
De studiegids meldt alleen dat in de loop van de studie een werkplekscan wordt gedaan
op basis waarvan de hoofddocent beslist of de plek voldoende aansluit bij de opleiding
(pag. 14). Hier wordt niet duidelijk hoe de beoordeling plaatsvindt, welke criteria
worden gehanteerd, hoe de procedure verloopt en op welk moment de beoordeling
plaatsvindt, Daarnaast is niet duidelijk waarom de beoordeling in de loop van de studie
en niet bij aanvang plaatsvindt.

In de documenten is geen informatie opgenomen over de aanvullende eisen die gelden
bij instroom in de duale opleiding wat betreft de kenmerken van de werkplek, de
leerdoelen en perioden van beroepspraktijkvorming, de begeleiding en beoordeling door
de werkgever en de tripartiete overeenkomst met afspraken over deze onderwerpen.
Als de student geen relevante werkplek heeft of de beroepsproducten niet met
voldoendes afrondde, wordt hij geacht een stage van 30 EC te volgen. De onderwijs- en
examenregeling, stud¡egids, noch stagehandleiding bevatten informatie over de
leerdoelen die de student tijdens de stage moet realiseren. De stagehandleiding is

daarnaast onduidelijk. Ten aanzien van de kernactiviteit van de stage wordt
bijvoorbeeld zowel gesproken van 'het onderzoek', 'de beroepsproducten', 'de analyse',
als 'de action learning opdrachten' zonder dat toegel¡cht wordt welke van deze varianten
het betreft en hoe dat precies is vormgegeven. Een betere uitwerking van de functie
van de beroepspraktiikvorminq in de opleidinq is noodzakelijk.
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4. Studielast
Is de informatie
over de
opleidingsduur en
de studielast
adequaat?

N De onderwijs- en examenregeling geeft over het aantal geprogrammeerde studiejaren
geen uitsluitsel. De studiegids stelt op pag.4:'Deze volledige opleidingen (sic) bereiden
u in 3 jaar helemaal voor op de praktijk'. En op pag. 8: 'U wordt in staat gesteld het
diploma al in 3 jaar in plaats van 4 jaar te behalen', Daarnaast betaalt de student
maximaal drie jaar collegegeld. Op de website wordt enerzijds gesproken over een
driejarige opleiding, maar is op een andere plaats sprake van een vierde jaar waarin de
stage en het afstuderen zijn geprogrammeerd, Omdat de stage voor duale studenten
geen extra studie-inzet kost (zie hierna) zal het in de praktijk zo zijn dat de
geprogrammeerde opleidingsduur ongeveer 3,5 jaar is, namelijk drie jaar plus het
afstuderen. Hoewel het management ten aanzien van de studieduur vooral de
flexibil¡teit van het programma benadrukt, geldt in de communicatieve uitingen al met
al een sterke nadruk op een studieduur van drie jaar,

Een driejarige opleidingsduur vooronderstelt een studielast van ruim 50 uur per week
voor de gemiddelde student. Dat is weinig reëel, zeker voor het deel van de studenten
dat geen relevante werkplek heeft (zie hierna). De opleiding wordt (ook) in deeltijd
aangeboden, aan studenten die een volledige baan hebben. Dat roept de vraag op hoe
zij naast hun werkkring in zo'n korte tijd een volledige hbo-bacheloropleiding kunnen
realiseren en wat het deelt¡jdkarakter van de opleiding Bedrijfskunde kenmerkt,
aangezien 60 EC per jaar het wettelijke uitgangspunt ¡s voor voltijdopleidingen.

Voor de duale variant geldt een vergelijkbare vraag. De documentat¡e maakt wat dit
betreft geen onderscheid tussen de verschillende doelgroepen.

5. Vrijstellin-
9en

Is de informatie
over vrijstellings-
mogelijkheden
duidelijk?

N De informatie in de onderwijs- en examenregeling is over het vrijstellingenbeleid erg
summier. De informatie in de studiegids (pag. 22) is uitgebreider. Op de website is
echter afwijkende informatie opgenomen. Hier worden vier algemene procedures
aangeduid die kunnen worden doorlopen om voor vrijstellingen ¡n aanmerking te
komen' De werkelijke situatie c.q. het in de praktijk geldende beleid laat zich uit de drie
afzonderlijke bronnen onvoldoende afleiden.
De gronden waarop de stage kan worden vrijgesteld zijn in de wettelijk verplichte
documentatie alleen uitgewerkt voorstudenten die de duale variant van de opleiding
volgen,

L.2 Is de uitvoering van bovenstaande conform de interne regels en de WHW?
t. Toelat¡ng
Leeft de instelling
de betreffende
voorschriften na?

N In de onderwijs- en examenregeling is (¡n art 6.3) de bepaling opgenomen dat
studenten die niet voldoen aan de vooropleidingseisen kunnen starten in een
oriëntatiejaar. Ook studenten die voor onderdelen van de toelatingstoets een
onvoldoende halen, kunnen toch starten met de opleiding en zich bij voldoende
studievoortgang vervolgens alsnog inschrijven voor de opleiding, waardoor de wettelijke
toelatingseisen in het geding kunnen komen. Het management heeft aangeven dat deze
route in de praktijk zelden wordt doorlopen en dat het ook voorkomt dat kandidaten die
wel slagen voor de toelatingstoets toch wordt ontraden te starten met de studie. Omdat
een vijfde deel van de studenten n¡et aan de wettelijke vooropleidingseisen voldoet,
acht de inspectie de studentpopulatie waarvoor dit probleem in potentie aanwezig is
echter aanzien tUk

2. Beroeps-
praktijk-
vorming

Wordt op
adequate wijze
vastgesteld of de
werkkring /
werkervaring
relevant is?

N Uit de door de inspectie beoordeelde werkplekscans blijkt dat studenten zelf een
vragenlijst invullen met vragen over het bedrijf, de functie en de opleidingscultuur
binnen het bedrijf, De werkgever, de praktijkbegeleider en de werknemer/student
ondertekenen dit document. De werkgever tekent er in algemene zin voor dat hij de
onderwijsinspanningen faciliteert en de werknemer/student dat hij zich ¡nspant, Er
worden geen inhoudelijke of persoonlijke leerdoelen vastgelegd. De werkplekscan bevat
geen checklist of informatie over concrete eindkwalificaties, competenties, opdrachten
en/of programmaonderdelen die wel en die niet op de individuele werkplek kunnen
worden gerealiseerd. Op basis waarvan de opleiding vervolgens vaststelt of de werkplek
geschikt is om de action learning-opdrachten te kunnen uitvoeren wordt n¡et duidelijk,
ook niet uit het formulier Beoordeling Werkplekscan waarvan de inspectie een aantal
voorbeelden ontving,

3. Stud¡elast
Is er informatie
over de werkeliike

N Aan duale studenten wordt 30 EC aan stage toegekend zonder dat hier iets tegenover
staat in de vorm van (gerealiseerde) leerdoelen of studie-inspanningen. Tijdens de
opleiding vervaardigt de student zeven maal een beroepsproduct van 2 EC. Wanneer
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studielast en is
deze in

overeenstemming
met de
genormeerde
stud ielast?

deze met een voldoende worden afgerond wordt aanvullend de 30 EC voor de stage
verdeeld over de zeven opdrachten: voor elke opdracht ontvangt de student dan 3,75
EC extra, zodat de genormeerde studielast van het programma als geheel optelt tot 210

EC in plaats van 240 EC.

De opleiding beschikt niet over evaluatiegegevens waaruit blijkt hoeveel tijd studenten
daadwerkelijk aan afzonderlijke studieonderdelen of de studie als geheel besteden. In
het accred¡tatierapport van de opleiding Bedrijfskunde uit 2009 wordt vermeld dat
studenten 12 tot 16 uur per week aan hun studie besteden. Dit verklaart enerzijds dat
studenten de opleiding in de geprogrammeerde drie jaar zouden kunnen doorlopen, ook

naast een baan. Anderzijds is het een indicatie dat het programma onvoldoende gewicht
heeft. De WHW gaat voor een hbo-bacheloropleiding uit van een studielast 240 EC van

elk 28 studie-uren, verdeeld overvier jaren van zestig EC. Dit staat gelijk aan 1680

uren studie per jaar, Ruim gerekend, namelijk met 3,5 jaar in plaats van drie jaar (drie
studiejaren plus het afstuderen van een half jaar) en niet met 42, maar met 48
studieweken (net als in het accreditatierapport) leidt dat tot een gemiddelde studielast
van 86 EC voor de gehele opleiding, terwijl op grond van de WHW 240 EC wordt
verwacht. Ook bij een aanzienlijk langere studietijd dan 3,5 jaar telt de studielast niet
op tot 240.

Het management geeft aan dat de WHW-norm van 240 EC met name gericht is op de

doelgroep van 18-23-jarigen die direct na de mbo-, havo-, of vwo-opleiding een

voltijdse hbo-opleiding volgen. De studenten van SH-NHA zijn gemiddeld ouder, hebben
veelal een relevante werkplek bij aanvang van de studie en vaak ook relevante
werkervaring. Daardòor kost het hen minder studietijd om dezelfde learning outcomes
te realiseren. Overigens is tijdens het bezoek ook toegelicht dat een vijfde deel van alle
studenten wel'schoolverlater'is (dat wil zeggen, geen oudere, werkende student) en

een vergelijkbaar deel van de studenten niet de wettelijke vooropleiding had afgerond.

De instelling beschikt niet over documentat¡e die hetverschil tussen de 86 EC en de24O
EC (c,q. 210 EC) aannemelijk maakt. De verschillen zijn niet onderbouwd en concrete

evaluatiegegevens over de gerealiseerde studielast zijn niet beschikbaar. Ook blijkt het
verschil tussen de studenten met relevante werkervaring en de'schoolverlaters' n¡et uit
verleende vrijstellingen, Het management heeft tijdens het bezoek aangegeven het
belang in te zien van informatie over de werkelijke studielast van studenten,

4. Vrijstellin-
gen

Worden
vrijstellingen
verleend
overeenkomstig
de ¡nterne en
externe regels?

N Uit de dossiers leidt de inspectie af dat vrijstellingsverzoeken serieus en

beoordeeld worden,

Uit de studentenadmin¡stratie blijken vrijstellingen van circa 25 EC veel voor te komen,

vooral voor de vakken communicatie en bedrijfsadministratie. Wat het practicum

bedrijfsadministratieve software (2 EC) betreft volgt vrijstelling als de werkgever van de

student verklaart dat werknemer over de relevante ervaring beschikt, zo werd tijdens
het bezoek toegelicht. In de documentatie is deze procedure echter n¡et opgenomen.

De inspectie onderzocht enkele dossiers van studenten d¡e een aanzienlijk deel van het
programma vrijgesteld kregen. Het betrof onder andere twee dossiers van studenten
die instroomden via een evc-procedure en respectievel¡jk 120 en 180 EC vrijstelling
kregen. De (bewijs)stukken daarvoor waren in de dossiers aanwezig. Om als bewijs te
kunnen dienen voor vrUstellingen in deze omvang voldeed de informatie in één van

beide gevallen echter n¡et. In geen van de documenten werd de relatie zichtbaar met
het curriculum van de opleiding en de leerdoelen, Zo werd bijvoorbeeld onvoldoende
duidelijk of en op welke wijze de theoriekennis van de kandidaat was beoordeeld. Ook
de vertaalstag naar de concrete vrij te stellen onderdelen van het curriculum was niet
navolgbaar.

Zoals gesteld kr¡jgen studenten, zonder dat hier inspanningen of gerealiseerde

leerdoelen tijdens of voorafgaand aan de opleiding tegenover staan, 30 EC voor stage
toegekend.
Dat de student ook tijdens de studie - op basis van het persoonlijke ontwikkelingsplan
c.q, het persoonlijke actieplan - (nog) vrijstellingen kan krlJgen, ls zeer opmerkelijk en

de ontoereikende documentatie van de rocedure onwensel

k

k.
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Al met al vertoont de wijze waarop vrijstellingen worden verleend diverse

5. Alleen bij
een duale
opleiding:

Is de OER
duidelijk over de
inrichting van de
BPV en vindt de
BPV plaats op
basis van een
tripartiete
overeenkomst
met informatie
over de duur
ervan, de
begeleiding, de
kwalificaties, de
beoordeling en de
voortijd ige
ontbindi ?

N Alhoewel SH-NHA zowel voor de deeltijdvariant a
geaccrediteerd en de opleiding overeenkomstig het eigen begrippenkader in de praktijk
ook in duale vorm aanbiedt, is echter geen sprake van een duale opleiding in de zin van
de wHW. voor de opleiding is het verschil deeltijd/duaal op dit moment als volgt:
' De opleiding heet'duaal'wanneer de student een relevante werkplek heeft en

beroepsproducten maakt op de werkplek en geen stage loopt;. De opleiding heet'deeltijd' als de student geen werkplek heeft, de
beroepsproducten worden vervangen door simulatieopdrachten en de student een
half jaar stage loopt.

De verschillen in het programma voor duale studenten en deeltijdstudenten zijn gering.
Alhoewel de meeste studenten de duale variant van de opleiding volgen zoals door sH-

voor de duale variant is

NHA gepresenteerd slechtsbeschikt studenteen eenover etetriparti mstovereenko ¡n
ztnde dvan WHWe het bezoek hetaf mana aanTijdens I zich tebewust ngement zij

nVA tekortkomde d ¡t Dent.ngen op pu van d we metbeoordeling het derkplek poog
rol daa inrvan d oduale vertoont n enkepleiding tekortkomprocedurelehoudelij rngen

mAI alet nwordt voldiet aaan n etsende dedie WWH naa duaa idenle watsteltp
betreft rode van d rkWE n de le id de dplek op nuva it leid enng begele ng p ng

ever denwerkg d deoorbeoordeling ietN oalleen maarwerkgever p ook dtn epapier
ontbreekt het aan n over deze o

2. ONDERWIJS
2.1 Het verschaft d informinstelli ng sbestuu r tu ati overe inhoude vandig goed het onderwijs

7 1 Het13 rU voorstelt(7 s) nstellingsbestu elke of vanopleiding leid ee neond erwn9roep op ngen us-
exa vast dumetmenregeling en informatie overidelijke volledige de 137 Deopleiding nformatie ts).

atd de student eenzich oed eeloordzodanig nka evorm overn inhoude dI en de richtin VA hetnng
onderw en examensde en leid n kaneden 1

1. Eindtermen
Is de informatie
over de
eindtermen

N

eindkwalificaties en het curriculum, de afzonderlijke curriculumonderdelen en de fasen
in de opleiding wordt niet toegelicht. Al met al is de informatie over de eindkwalificaties

De en denderwijs- enids studdeexamenregeling stud ieg iehandleidi eenng geven s
itsluitseu ove d te rea liseren eindkwalificaties Ook de erelati ntusse de

en ontoereikend
2. Curriculum
Is de informatie
over de inhoud
van de opleiding
duidelijk?

D in grote lijnen hetzelfde als voor de eindtermen.
De onderwíjs- en examenregeling voldoet op dit punt niet. In de studiegids en de
studiehandleiding wordt meer informatie verstrekt, maar ook deze is niet volledig, en
daarnaast versnipperd, In geen van de documenten is bijvoorbeeld een algemene
schets van de opleiding in relatie tot de beroepsgroep en de beroepspraktijk
opgenomen. ook is de informatie over de stage (zie eerder) en het afstuderen
ontoereikend, evenals de informatie over de rol en inhoud van het portfolio, ook is de
informatie op verschillende plaatsen niet coherent, De stage kan volgens de studiegids
direct na de propedeuse worden gevolgd, de onderwijs- en examenregeling meldt deze
mogelijkheid niet en ¡n de praktijk is het zo dat minimaal 40 EC uit de hoofdfase moet

Voor de inhoud van de opleiding geldt

z n behaald aldus het

duidel

3. Varianten
Zijn de
op leid ingsvormen
en -varianten

N

werkplek' In het voorgaande is reeds toegelicht dat het onderscheid tussen de
deeltijdvariant en de duale variant onvoldoende duidelijk is, dat het duale leren

Het ondersch e tussed den d deen vanaduale Vânt neeltijd- de e d n Bedop rijfskunde
afhats n nVA de deof welstudentkelijk vraag nietof iktbesch eenover ntereleva

onvoldoende is en dat de rammavan het
4. Studievoort-

gâng
Is duidelijk hoe
de
stud ievoortgang
wordt bewaakt?

D
studievoortgang wordt bewaakt. opvallend is dat meer dan de helft van de studenten
wel collegegeld betaalt maar al enige tijd geen tentamens meer aflegt, Gelet op de
omvang van deze groep moeten vraagtekens worden geplaatst bij de effectivite¡t van de
studievoortgangsbewaking, Momenteel zijn namelijk zo'n 190 studenten ingeschreven

erwijs- en examenregeling wo beschreven hoe de

maar 001 hevan alnzt)n mniet act¡efeer n studde tetijdenige dat datzeg9en zu
wel maarbetalen tentam ns

In hoofdstuk 7 van de

5. Propedeuse
Heeft de opleiding
een propedeu-
tische fase van 60
EC?

t De opleiding Bedrijfskunde van SH-NHA heeft
propedeusegetuigschriften uitgereikt. Tot op heden komt dat echter weinig voor

een propedeutisch examen en er worden

B
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3. TENTAMINERING/EXAMINER,ING
3.1 Informatie. Het instellingsbestuur verschaft voor elke opleiding goede informatie over de inhoud van de

tentamens en de examens (7.13).
Bevat de
onderwijs- en
examenregeling
adequate
informatie over de
tentaminering en
de examinering?

D Hoofdstuk 5 van de onderwijs- en examenregeling bevat informatie over tentamens en
examens van de opleiding, Het betreft globale, procesmatige informatie over de afname
van tentamens, het vaststellen van cijfers, het inzagerecht, etc. Informatie over de
tentamenvormen is per programmaonderdeel kort aangeduid. Informatie over de
toets¡ng en beoordeling van de stage en het afstuderen is in de wettelijk
voorgeschreven documentat¡e ontoereikend. Informatie over de volgtijdelijkheid van
tentamens is niet aanwezig. De notitie toetsbeleid beschrijft tentamenvormen, maar
tijdens het bezoek is vastgesteld datdeze notitie nietde huidige praktijk maarvooral de
gewenste toekomstige situatie weergeeft. De studiegids vermeldt op pag. 10 dat ook
het portfolio dat tijdens de studie wordt opgebouwd tijdens het examen wordt
beoordeeld, De onderwijs- en examenregeling en de notitie toetsbeleid vermelden hier
niets over. Het management heeft het voornemen om ¡n de nabije toekomst elke
student jaarlijks een assessment af te nemen waarbij het portfolio met gemaakt werk
en beroepsproducten wordt beoordeeld, Op deze wijze wordt niet alleen een extra
impuls gegeven aan de beoordeling en de rol van beroepsproducten, ook worden zo
extra contactmomenten tussen opleiding en student gecreêerd. Op deze wijze hoopt de
instelling ondermeer te ondervangen dat het aantal'slapende'studenten afneemt. In de
onderwijs- en examenregeling staat in artikel 5.9 dat tentamens 6 jaar geldig zijn; in de
studieqids staat dat studiepunten hun waarde behouden. Dat lijkt strijdig.

3.2 Benoeming en samenstelling examencommissie. Het instellingsbestuur stelt per opleiding of groep
opleidinqen een examencommissie in (7.12),

Is er een
functionerende
examencommissie
en is deze
conform de WHW
samenqesteld?

J De samenstelling van de examencommissie is overeenkomstig de eisen die de wet stelt.
De examencommissie documenteert haar besluiten, Zij kwam de afgelopen twee jaar in
totaal negen maal bijeen,

3.3 Taken examencomm¡ss¡e. De examencommissie voert haar wettelijke taken uit (7.L2).
Borgt de
examencommissie
de kwaliteit van
de examens en
tentamens en het
eindniveau van
afgestudeerden?

N De ontwikkeling van toetsen is gedeeltelijk uitbesteed. De conceptuele modulen worden
via theorietoetsen getentamineerd, die worden ontwikkeld door een extern bureau (een
n¡et aan SH-NHA gelieerde instelling). Afname van de theorietoetsen vindt plaats door
SH-NHA zelf, De rol van de examencommissie in het proces van uitbesteding van de
ontwikkeling van theorietoetsen is niet geformaliseerd. De analyses van de
tentamenresultaten worden achteraf in de examencommissie besproken. De inspectie
vindt dat de examencommissie hier vanuit haar wettelijke opdracht om de kwaliteit van
tentamens en examens te waarborgen een meer actieve rol in zou moeten hebben, In
de onderwijs- en examenregeling is over het externe bureau geen informatie
opgenomen. De studenten hebben alleen te maken met SH-NHA (bijvoorbeeld wat
betreft de uitslagen, inzage in het gemaakte werk, eventuele klachten) en niet met het
externe bureau, Opvallend is dat relatief veel aandacht uitgaat naar de theorietoetsing,
Zoals aangegeven overweegt het management in de toekomst portfoliotoetsing een
grotere rol te geven (zie hiervoor). In de aandacht voor deze andere vormen van
toetsing mag een stevige rol van de examencommissie worden verwacht,
De kerntaak van de examencommissie ¡n het hoger onderwijs is het bewaken van het
eindniveau van studenten. De inspectie constateert aandachtspunten en
tekortkomingen op het gebied van toelating, intake, documentatie, studielast,
studieduur en de rol van de werkplek die direct verband houden met de breedte, de
diepgang en het niveau van de opleiding en daarmee van afgestudeerden. Dit
onderstreept het belang van goede toetsing, examinering en niveaubewaking. Tijdens
het bezoek is gebleken dat de examencommissie deze vraagstukken en de samenhang
daartussen, afgelopen jaren nog onvoldoende tot haar werkdomein rekende, Overigens
is gebleken dat de examencommissie serieus werkt aan de invulling van haar taken en
verantwoordelijkheden conform de in 2010 vernieuwde WHW. SH-NHA werkt aan de
verdere deskundigheidsbevordering van de examencommissie,

9
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3 CONCLUSIES

Onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag luidde: hoe waarborgen instellingen dat een (ver)kort, versneld
of geintensiveerd opleidingstraject niet ten koste gaat van de te realiseren
eindkwalificaties of de studeerbaarheid van het programma?

Het onderzoek van de inspectie was risicogericht: zowel de selectie van de te
onderzoeken opleidingen als de uitvoering van het onderzoek richtte zich op (het
uitsluiten van) risico's. Aan de gekozen aanpak is inherent dat aan onderwerpen die
geen vragen opriepen geen of minder aandacht is besteed. Om die reden blijven de
conclusies beperkt tot de geconstateerde tekortkomingen. Onderstaand wordt eerst
het antwoord op de onderzoeksvraag gegeven. Daarna wordt dit toegelicht.

Antwoord op de onderzoeksvraag
De opleiding Bedrijfskunde voldoet op diverse punten niet aan de WHW waardoor
onvoldoende gewaarborgd is dat de beoogde eindkwalificaties in de volle breedte en
op het gewenste niveau worden gerealiseerd. De studielast lijkt aanzienlijk geringer
dan verwacht mag worden op grond van de WHW, zonder dat hier een goede
onderbouwing of verklaring voor is. Adequate informatie over de gerealiseerde
studielast ontbreekt. In de externe communicatie wordt sterk de nadruk gelegd op
de korte duur van de opleiding en de geringe inspanning die deze vergt. De wettelijk
vereiste documentatie is onvoldoende. De rol van de beroepspraktijkvorming in het
programma is niet voldoende duidelijk en onvoldoende uitgewerkt. De
examencommissie heeft tot op heden haar wettelijke verantwoordelijkheden nog
onvoldoende vervuld. Overigens is wel gebleken dat de examencommissie serieus
werkt aan de invulling van haar taken en verantwoordelijkheden conform de in 2010
vernieuwde WHW en de deskundigheidsbevordering van de examencommissie.

Toelichting

1. Opleidingsduur en studielast
De opleiding Bedrijfskunde bij SH-NHA duurt in beginsel drie jaar plus de tijd die het
afstuderen in beslag neemt. Dat geldt zowel in de deeltijdvariant als in de duale
variant. Zeker in de deeltijdvariant is dat voor de belangrijkste doelgroep -
studenten die een volledige baan hebben - erg kort. Daarmee is onvoldoende
duidelijk wat het deeltijdkarakter van de opleidingen kenmerkt: 60 EC per jaar is
immers het wettelijke uitgangspunt voor voltijdopleidingen. Voor de duale variant
geldt een vergelijkbare vraa9.

In de communicatie op de website en in de brochures legt de instelling sterk de
nadruk op de snelheid waarmee het onderwijs van (SH-)NHA kan worden doorlopen
en de geringe studielast. De niet-goed-geld-terug-regeling en de regeling
examengarantie zijn niet opgenomen in de onderwijs- en examenregeling en zijn
risicovol uit oogpunt van niveaubewaking. Datzelfde geldt voor het benadrukken dat
de opleiding'slechts enkele uurtjes studie per week kost'. Een marketingbenadering
die aspecten als prijs en snelheid sterker benadrukt dan diepgang en niveau kan
verkeerde verwachtingen wekken. De toelichting van de instelling dat betreffende
passages geen betrekking hebben op het geaccrediteerde bacheloronderwijs van
SH-NHA maar op het overige onderwijsaanbod dat verzorgd wordt door NHA is uit
de communicatieve uitingen niet op te maken.

3478635 (Ver)korte opleidingen ¡n het hoger onderu¡js, rapportage SH-NHA
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De geprogrammeerde studielast van de opleiding telt niet op tot de 240 EC die op
grond van de WHW mag worden verwacht. Studenten krijgen 30 EC aan stage
toegekend zonder dat hier leerdoelen of studieactiviteiten tegenover staan. Materieel
beslaat het programma dus geen 240 EC maar 210 EC. Op basis van de beperkte
informatie die beschikbaar is, komt de werkelijke studielast eerder op 86 EC dan op
210 EC. De mondelinge toelichting dat sprake is van oudere, ervaren studenten met
een relevante baan die sneller studeren is tot op zekere hoogte aannemelijk. Het
aanzienlijke verschil tussen de geprogrammeerde en de gerealiseerde studielast
wordt hierdoor echter onvoldoende verklaard. Het is niet gedocumenteerd, kan niet
worden onderbouwd met evaluatiegegevens en blijkt evenmin uit verleende
vrijstellingen. De twijfel aan de gerealiseerde studielast wordt versterkt door het feit
dat een verantwoording voor de op de werkplek gerealiseerde leerdoelen c.q.
competenties ontbreekt. Dat de opleiding tot op heden geen collegeverplichtingen
kent draagt evenmin bij aan het vertrouwen in de zwaarte van het programma.

Op grond van het vorenstaande constateert de inspectie dat de daadwerkelijke
studielast niet overeen lijkt te komen met de geplande studielast en dat de instelling
hiervoor geen goede verklaring heeft. Daardoor moet ernstig worden betwijfeld of
wordt voldaan aan het gestelde in artikel 7.4, eerste lid en art. 7.4b eerste lid WHW.
Daar komt bij dat de instelling niet beschikt over evaluatiegegevens met betrekking
tot de studielast van studenten en zich ook op grond daarvan niet kan
verantwoorden over het tijdsbeslag dat uit de verschillende onderwijseenheden voor
de student voortvloeit. Hiermee handelt zij niet in overeenstemming met artikel
7.74van de WHW.

2. Informatie en documentatie
De onderwijs- en examenregeling bevat niet de informatie die de WHW in artikel
7.13 vereist. Ook in combinatie met de studiegids, de studiehandleiding en de
stagehandleiding is sprake van onvoldoende informatie over:
a. de eindkwalificaties in het algemeen en in het bijzonder wat betreft de

beroepspraktijkvormi ng ;
b. de precieze vorm en inhoud van het onderwijs, en - ten dele - de tentamens en

de examens;
c. de toelating en de wettelijke vooropleidingseisen;
d. hetvrijstellingenbeleid.

Ad a.
Uit de onderwijs- en examenregeling wordt onvoldoende duidelijk wat als de duale
opleiding geldt en op welke wijze de deeltijdopleiding is ingericht, zodat niet wordt
voldaan aan artikel 7.13, tweede lid, aanhef en onder i, van de WHW. De verschillen
in het programma voor duale studenten en deeltijdstudenten zijn gering. In weerwil
van de naamgeving is geen sprake van duaal onderwijs zoals de wetgever dat
beoogt.

In de onderwijs- en examenregeling of andere documenten is geen informatie
opgenomen over de aanvullende eisen die gelden bij instroom in de duale opleiding
wat betreft de kenmerken van de werkplek, de leerdoelen en perioden van
beroepspraktijkvorming, de begeleiding en beoordeling door de werkgever en de
tripartiete overeenkomst met afspraken over deze onderwerpen. De instelling
handelt hiermee niet in overeenstemming met artikel 7.7,vierde lid, van de WHW.

Voor de deeltijdvariant is de onderwijs- en examenregeling niet duidelijk over de
invulling van de praktische oefeningen en evenmin over de eisen die aan de
werkkring of werkplek worden gesteld, hetgeen niet in overeenstemming is met
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artikel 7.13, tweede lid, aanhef en onderi, van deWHW resp. artikel 7.27 vande
WHW.

Ad b.
De onderwijs- en examenregeling, de studiegids en de studiehandleiding geven geen
uitsluitsel over de te realiseren eindkwalificaties, zoals bedoeld in artikel 7.13,
tweede lid, aanhef en onder c, in samenhang met artikel 7.3, tweede lid, wHW. ook
de relatie tussen de eindkwalificaties en het curriculum, de afzonderlijke
curriculumonderdelen en de fasen in de opleiding wordt niet toegelicht. Al met al is
de informatie over de eindkwalificaties versnipperd en ontoereikend.

Voor de inhoud van de opleiding geldt in grote lijnen hetzelfde als voor de
eindtermen. De onderwijs- en examenregeling voldoet op dit punt niet aan art.7.L3,
tweede lid, aanhef en onder a, van de WHW. In de studiegids en de
studiehandleiding wordt meer informatie verstrekt, maar ook deze is niet volledig en
daarnaast versnipperd. ook is de informatie over de stage en het afstuderen
ontoereikend, evenals de informatie over de rol en inhoud van het portfolio. Ook is
de informatie niet altijd consistent.

Ad c.
De onderwijs- en examenregeling bevat geen informatie over de inhoud van de
2l+toets. Er wordt vermeld dat de aankomende student die niet aan de
vooropleidingseisen voldoet, blijk moet geven van voldoende algemene ontwikkeling
en dat hij de Nederlandse taal voldoende moet beheersen (art 6.2). Verdere eisen
op basis waarvan wordt vastgesteld of de student aan het betreffende onderwijs kan
deelnemen ontbreken. Deze handelswijze is niet in overeenstemming met artikel
7.29, tweede lid, WHW.

Ad d.
De onderwijs- en examenregeling bevat geen adequate en consistente informatie
over het vrijstellingenbeleid, hetgeen niet in overeenstemming is met artikel 7.13,
eerste lid, in samenhang met het tweede lid, aanhef en onder r, van de WHW.

De informatie over de studielast van de opleiding in de informatie-uitingen en in de
onderwijs- en examenregeling is niet eenduidig. Daarnaast kan worden getwijfeld
aan het realiteitsgehalte van de informatie over de studielast. Dit betekent dat
(aanstaande) studenten zich geen goed beeld kunnen vormen van de opleiding om
de opleidingsmogelijkheden te vergelijken en er niet in overeenstemming met art.
7.15, eerste lid van de WHW is gehandeld. Verder is de onderwijs- en
examenregeling niet in overeenstemming met artikel 7.13, eerste lid, in samenhang
met het tweede lld, aanhef en onder e, van de WHW, nu de onderwijs- en
examenregeling niet eenduidig is over de studielast.

3. Toelatingsprocedure en vooropleidingseisen
De toelatingsprocedure is ten aanzien van studenten die niet aan de wettelijke
vooropleidingseisen voldoen niet sluitend. Er is onvoldoende informatie over de
21+toets. Daarnaast worden studenten toegelaten tot de opleiding op basis van
cursussen waarvoor niet de wettelijke vooropleidingseisen gelden. De instelling
handelt hiermee niet in overeenstemming met artikel 7.29, eerste lid, WHW.

4. Duaal onderwijs
De beoordeling van de werkplek met het oo9 op de rol daarvan in de opleiding
vertoont inhoudelijke en procedurele tekortkomingen. Tripartiete overeenkomsten
tussen instelling, student en werkgever worden - behoudens een enkele
uitzondering - niet opgesteld. Uit de door de inspectie beoordeelde werkplekscans
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blijkt verder dat de werkgever er in algemene zin voor tekent dat hij de
onderwijsinspanningen faciliteert en de werknemer/student dat hij zich inspant. Er
worden evenwel geen inhoudelijke of persoonlijke leerdoelen vastgelegd. De
werkplekscan bevat geen checklist of informatie over concrete eindkwalificaties,
competenties, opdrachten en/of programmaonderdelen die wel en die niet op de
individuele werkplek kunnen worden gerealiseerd. Daarmee wordt niet voldaan aan
de eisen die de WHW in artikel 7.7,vierde en vijfde lid, aan duaal opleiden steltwat
betreft de rol van de werkplek in de opleiding, de begeleiding vanuit de opleiding en
de werkgever en de beoordeling door de werkgever. Niet alleen op papier maar ook
in de praktijk ontbreekt het aan afspraken over deze onderwerpen. Daarenboven
zijn de verschillen in het programma voor duale studenten en deeltijdstudenten
gering. Er is al met al geen sprake van duaal onderwijs zoals de wetgever dat
beoogt.

5. Examencommissie
De kerntaak van de examencommissie in het hoger onderwijs is op grond van artikel
7.12, tweede lid, van de WHW het bewaken van het eindniveau van studenten. De

inspectié constateert aandachtspunten en tekortkomingen op het gebied van
toelating, intake, documentatie, studielast, studieduur en de rol van de werkplek die
direct verband hquden met de breedte, de diepgang en het niveau van de opleiding
en daarmee van afgestudeerden. Dit onderstreept het belang van goede toetsing,
examinering en niveaubewaking. Tijdens het bezoek is gebleken dat de
examencommissie deze vraagstukken, en de samenhang daartussen, afgelopen
jaren nog onvoldoende tot haar werkdomein rekende. Overigens is wel gebleken dat
de examencommissie serieus werkt aan de invulling van haar taken en
verantwoordelijkheden conform de in 2010 vernieuwde WHW en de
deskundigheidsbevordering van de examencommissie.

6. Presentatie overig aanbod
SH-NHA biedt naast de geaccrediteerde bacheloropleiding HBO Bedrijfskunde ook de
opleiding HBO Psychosociaal Counselor aan. Deze opleiding is niet door de NVAO
geaccrediteerd. De presentatie van het opleidingsaanbod is onzorgvuldig. Daar waar
gesproken wordt van 'landelijk erkende getuigschriften' (in meervoud) en de
opleiding HBO Psychosociaal Counselor is het wenselijk te allen tijde expliciet het
onderscheid kenbaar te maken tussen wel en niet door de NVAO geaccrediteerde
opleidingen. Door de presentatie van de opleidingen op de website is voor studenten
onvoldoende duidelijk of zij een geaccrediteerde opleiding volgen en dientengevolge
of zij al dan niet een getuigschrift en een graad in de zin van de WHW zullen
ontvangen. Met name door de presentatie van de opleiding HBO Psychosociaal
Counselor wordt ten onrechte de indruk gewekt dat sprake is van een
geaccrediteerde opleiding in de zin van de WHW. Deze handelswijze is niet in
overeenstemming met artikel 7.15, eerste lid, van de WHW.
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4 VERVOLGTOEZICHT

De inspectie verzoekt de instelling de geconstateerde tekortkomingen te herstellen
en na te gaan of deze zich ook bij andere geaccrediteerde opleidingen voordoen.

Het college van Bestuur wordt verzocht uiterlijk per 1 december 2o13 een
rapportage aan de Inspectie van het Onderwijs te zenden met informatie over het
gevoerde beleid en de oerealiseerde (en de eventueel nog te realiseren)
verbeteringen. De inspectie neemt het initiatief om in de tussenliggende periode met
het bevoegd gezag over de voortgang te spreken.

Omdat mogelijk niet alle verbeteringen op korte termijn kunnen worden gerealiseerd
is de verbetertermijn op één jaar gesteld. De inspectie gaat er van uit dat
verbeteringen die eerder kunnen worden gerealiseerd ook inderdaad eerder in gang
worden gezet. In het vervolgtoezicht staan de werkelijk gerealiseerde verbeteringen
centraal. De inspectie vraagt daarom niet om toezending van een verbeterplan.
vanzelfsprekend staat het de instelling desondanks vrij een verbeterplan aan de
inspectie toe te zenden. Er zal echter geen separate beoordeling of terugkoppeling
plaatsvinden ten aanzien van verbeterplannen die aan de inspectie worden
voorgelegd.

Verzocht wordt in deze rapportage voor elk van de tekortkominoen apart aan te
geven:

1. welke concrete maatregelen zijn getroffen;
2. welke actoren/verantwoordelijken betrokken zijn of waren;
3. wat de concrete resultaten z¡jn van het verbeterbeleid;
4. wanneer de verbeteringen gerealiseerd zijn.

Op grond van deze informatie worden afspraken gemaakt over de vervolgprocedure
Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat het onderzoek wordt gesloten of dat een
verificatie-onderzoek op locatie plaatsvindt.

De inspectie informeeft de NVAO over de uitkomsten van het onderzoek. Het is aan
de NVAO ter beoordeling of - en zo ja op welke wijze - dat leidt tot eventuele
aanvullende activiteiten van de NVAO.
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BTJLAGE I: BEOORDELINGSKADER

Onderstaand beoordelingskader is per instelling proportioneel toegepast: niet in alle
onderzoeken zijn alle aspecten beoordeeld. Uitgangspunt is hoofdstuk 7 van de WHW.
Niet alle geldende wetsaftikelen zijn verwerkt: er ¡s een selectie gemaakt van de meest
relevante bepalingen.l Verwijzingen naar de WHW zijn niet altijd letterlijke weergaven.

Wat de afzonderlijke oordelen betreft zijn de mogelijke uitkomsten:
J (ja) als aan het cr¡terium voldaan is;
D (deels) als aan het criterium ten dele voldaan is;
N (nee) als aan het criterium niet voldaan is;
? als het criterium bij gebrek aan informatie niet kon worden beoordeeld;
NW (niet van toepassing) als het betreffende punt niet aan de orde is.

o

a

o

a

a

1. VOORLICHTTNG EN TOELATING
1.1 Informatie. Het instellingsbestuur verstrekt goede informatie over de

instroommogelijkheden en toelatingsvoorwaarden aan studenten en aanstaande
studenten (7.I3. 7.I5\.

De informatie is zodanig dat de (aanstaande) student zich een goed oordeel kan vormen
over de inhoud en de inrichting van het onderwijs en de examens en
opleidingsmogelijkheden kan vergelijken (7.15), Het betreft informatie over in ieder geval
de instelling, het onderwijs en de opleidingsnamen, en in het bijzonder (7.13 en 7.15):
a, toelat¡ng en intake,
b, vooropleidingsniveau en aanvullende eisen,
c. inhoud programma en eventuele eisen die aan de werkplek worden gesteld,
d. opleidingsduur en studielast,
e. opleidingsvormen (vt, dt, du, Ad) en -varianten (regulier, intensief, etc.),
f. vrijstellingsmogelijkheden; verkorte of versnelde opleidingen en/of maatwerktrajecten,
o. de te behalen oraad.
r.2 Intake. De aanmelding- en intakeprocedures zijn er op gericht onderwijs te bieden

dat zo goed mogelijk aansluit op de behoeften van de student en op de kennis,
houdinq en vaardiqheden die de student zich al eiqen heeft qemaakt.

Verwacht wordt dat procedures, voorwaarden, beoordelingscriteria en beslissingen i.v.m.
toelating tot de opleiding en tot eventuele opleidingsvarianten goed zijn gedocumenteerd,
dat de instelling deugdelijke instrumenten hanteert om vast te stellen of een (aankomende)
student in aanmerking komt voor toelating en voor vrijstelling voor één of meer
proqrammaonderdelen en dat sprake is van heldere criteria en een goede beslisprocedure.
1.3 Beroepspraktijkvorming. Het is duidelijk of en welke eisen aan de werkkring

worden gesteld, welke functie de werkkring vervult in de opleiding en hoe dat
beoordeeld wordt (7.27 . 7 .7).

Ten aanzien van deeltijdopleidingen kan het instellingsbestuur aanvullende eisen aan de
werkkring van de student stellen. Deze eisen dienen dan in de onderwijs- en
examenregeling te zijn vastgelegd en de betreffende werkzaamheden dienen in de
onderwijs- en examenregeling als onderwijseenheid te zijn aangewezen (7,27),
Een duale opleiding is zodanig ingericht dat het volgen van onderwijs gedurende een of
meer perioden wordt afgewisseld met beroepsuitoefening in verband met dat onderwijs
(7.7). De studielast van het deel van de duale opleiding dat wordt gevormd door de
beroepsuitoefening in verband met het onderwijs, bedraagt een door het instellingsbestuur
in de onderwijs- en examenregeling te beargumenteren aantal EC (7.7).In de onderwijs- en
examenreqelinq wordt voor een duale opleidinq in ¡eder qeval aangegeven:

I In de bestuurlijke afspraken tussen NRTo en ocw is als uitgangspunt opgenomen dat ook privaat
gefinancierde hbo-bacheloropleidingen (conform de WHW) vierjarige programma's kennen met een omvang
van 60 EC per jaar. Daarnaast zijn verkort¡ng, versnelling en maatwerkoplossingen mogelijk mits dit past bij
de deelnemer(s) en op deugdelijke wijze wordt vormgegeven. In het bijzonder voor vwo'ers is het van
belang uitdagende leerroutes in te richten in de vorm van driejarige bacheloropleidingen. Reeds in augustus
2009 ¡s met OCW en de NVAO overeengekomen dat verkorte intensieve programma's van 240 EC mogehjk
zijn op voorwaarde dat door de aanbieder zeer goed js beargumenteerd dat er een zorgvuldige selectie
plaatsvindt, het programma studeerbaar is, de voorzieningen en de beschikbaarheid van het personeel
adequaat zijn en het eindniveau gerealiseerd wordt,
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a. de tijdsd uur en periode(n) die in de beroepsuitoefening wordt doorgebracht,
b. de minimale studielast van dat deel van de opleiding.
De beroepsuitoefening binnen een duale opleiding vindt plaats op basis van een
overeenkomst tussen instelling, student en bedrijf/organisatie. Deze regelt de rechten en
verplichtingen van partijen en bevat ten minste informatie over (7.7):
a. de duur van de overeenkomst en de tijdsduur en periode(n) van de

beroepsuitoefening,
b. de begeleiding van de student,
c. dat deel van de kwalificaties dat de student tijdens de beroepsuitoefening dient te

realiseren,
d. de beoordeling daarvan,
e. de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden

ontbonden,
1.4 Vooropleiding. Studenten die zijn ingeschreven voor een opleiding voldoen aan

de vooropleidingseisen (7.24) en - voor zover van toepassing - aan de nadere
vooropleidingseisen (7,25) en de aanvullende eisen (7,26 en 7,26a).

1.5 Toelatingsonderzoek. Studenten van 21 jaar of ouder die niet aan de
vooropleidingseisen voldoen ondergaan voorafgaand aan de inschrijving voor de
opleiding een toelatingsonderzoek (7.29),

Doel van het toelatingsonderzoek ¡s vaststellen of de aankomende student geschikt is voor
het betreffende onderwijs en de Nederlandse taal voldoende beheerst om met vrucht het
onderwijs te kunnen volgen. Het instellingsbestuur laat zich bij haar toelatingsbeslissing
adviseren door een door haar ingestelde commissie (7.29). De eisen die bij het
toelatingsonderzoek worden gesteld zijn opgenomen in de onderwijs- en
examenregelin q (7,29).

2. ONDERWI¡S
2.1 rnformatie. Het instellingsbestuur verschaft tijdig goede informat¡e over de inhoud

van het onderwijs (7.73,7.tS).
Het instellingsbestuu r stelt voor elke opleiding of groep van opleidingen een onderwijs- en
examenregeling vast met duidelijke en volledige informatie over de opleiding (7.13). In de
onderwijs- en examenregeling worden de procedures en rechten en plichten vastgelegd
met betrekking tot het onderwijs, de tentamens en de examens. Daaronder worden ten
minste begrepen (7.13) :

a. de inhoud van de opleiding en van de daaraan verbonden examens,
b. de studielast van de opleiding en van elk van de daarvan deel uitmakende

onderwijseenheden,
c. de inhoud van de afstudeerrichtingen en de uitstroomvarianten van de opleiding,
d. de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een student zich

bij beëindiging van de opleiding moet hebben verworven,
e, de voltijdse, deeltijdse of duale inrichting van de opleiding,
f, de wijze waarop de studievoortgang wordt bewaakt,
g. de gronden waarop de examencommissie voor eerder met goed gevolg afgelegde

tentamens of examens in het hoger onderwijs, dan wel voor buiten het hoger
onderwijs opgedane kennis of vaardigheden, vrijstelling kan verlenen van het afleggen
van een of meer tentamens.

2.2 eiding. Het onderwijs wordt aangeboden ¡n de vorm van opleidingen: een
opleiding is een samenhangend geheel van onderwijseenheden gericht op de
verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van inzicht, kennis
en vaardigheden, met een nader onderbouwde studielast die in overeenstemming is
met de etsen 7.3

De studielast van elke ople¡ding en elke onderwijseenheid wordt uitgedrukt in studiepunten.
De studielast voor een studiejaar bedraagt zestig studiepunten (EC). Zestig studiepunten ¡s
gelijk aan 1680 uren studie (7.4). De studielast van een BA-opleiding in het HBO is 240 EC.
De studielast van een MA-opleiding in het HBO is 60 EC (7.4b)
2.3 Studeerbaarheid. Een opleidi ng is zo ingericht dat een student redelijkerwijs in

staat wordt gesteld om te voldoen aan de interne normen voor de studielast en de
externe normen voor de studievoortgang (7,4)

De studielastnormen z¡jn geëxpliciteerd en het programma is zo ingericht dat de opleiding
studeerbaar is, Als een voltijdprogramma gebaseerd is op meer dan 60 EC per jaar wordt
verwacht dat het instellingsbestuur aantoont dat dit niet ten koste gaat van de
studeerbaarheid van het programma.
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2.4 Propedeuse. Elke hbo-opleiding heeft een propedeutische fase met als functie
oriëntatie, selectie en verwiiz¡nq van de student (7.8).

Aan de propedeutische fase is een propedeutisch examen verbonden, tenzij in de
onderwijs- en examenregeling anders is bepaald. De studielast van de propedeuse is 60 EC,

De propedeuse is gericht op het verkrijgen van inzicht in de inhoud van de opleiding en op
verwijzinq en selectie aan het eind van de propedeutische fase (7.8).
2.5 Uitvoering. Het onderwijs wordt verzorgd overeenkomstig het beleid en de

procedures die binnen de instefling gelden en overeenkomstig de wettelijke
voorschriften.

3. TENTAMINERING, EXAMINERING
3.1 Informat¡e. Het instellingsbestuur verschaft voor elke opleiding goede informatie

over de inhoud van de tentamens en de examens (7.13).
De onderwijs- en examenregeling bevat in ieder geval informatie over (7.13):
a. aantal en volgtijdelijkheid van tentamens en de momenten waarop deze afgelegd

kunnen worden,
b. de volgorde waarin, de tijdvakken waarbinnen en het aantal malen per stud¡ejaar dat

de gelegenheid wordt geboden tot het afleggen van de tentamens en examens,
c. waar nodig: de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens,
d. of de tentamens mondeling, schriftelijk of op een andere wijze worden afgelegd,
e. de wijze waarop lichamelijk of zintuiglijk gehandicapte studenten in de gelegenheid

worden gesteld tentamens af te leggen,
f. de termijn waarbinnen de uitslag van een tentamen bekend wordt gemaakt,
g. de wijze waarop en de termijn waarbinnen de student inzage krijgt in zijn beoordeelde

werk en kennis kan nemen van vragen en opdrachten en van de normen aan de hand
waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden,

h. waar nodig, dat het met goed gevolg afgelegd hebben van tentamens voorwaarde is

voor de toelating tot het afleggen van andere tentamens,
i. waar nodig, de verplichting tot het deelnemen aan praktische oefeningen met het oog

oo de toelatino tot het afleooen van het desbetreffende tentamen,
3.2 Benoeming en samenstelling examencommissie. Het instellingsbestuur stelt per

opleidinq of qroep van ople¡dinqen een examencommissie in (7.L2).
Het instellingsbestuur benoemt de leden van de examencommissie op basis van hun
deskundigheid. Tenminste één lid is als docent verbonden aan de opleiding (7.12a). Het
instellingsbestuur zorgt dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de
examencommissie voldoende is qewaarborgd (7.Lzb),
3.3 Taken examencommissie. De examencommissie stelt op objectieve en deskundige

wijze vast of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en
examenregeling stelt ten aanzien van de kennis, het inzicht en de vaardigheden die
nodiq ziin voor het verkriiqen van een qraad (7,L2),

De examencommiss¡e (7,I2b):
a. borgt de kwaliteit van de examens en tentamens,
b, stelt regels vast over de uitvoering van haar taken en de maatregelen die zij kan

nemen,
c. stelt richtlijnen vast om de uitslag van tentamens/examens te beoordelen en vast te

stellen,
d. verleent vrijstellingen voor het afleggen van een of meer tentamens,
e. beslist in geval van fraude van studenten,
f, stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden t.b.v. instellingsbestuur of

decaan,
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BIJLAGE II: TOELTCHTING OP HET ONDERZOEK

Aanleiding
Flexibele opleidingen en maatwerktrajecten die studenten in staat stellen een
opleiding vlot te doorlopen zijn een groot goed. Ze bieden vaak extra mogelijkheden
voor studenten in het perspectief van een leven lang leren en voor verdere
loopbaanontwikkeling. Dat geldt zeker als de opleiding voortbouwt op eerder
verworven kennis en ervaring of als de werkomgeving van de student een passende
rol krijgt in het opleidingstraject. Snelle studieroutes en intensieve trajecten mogen
er echter niet toe leiden dat concessies worden gedaan aan kwaliteit, niveau of
studeerbaarheid. Zij dienen te voldoen aan de Wet op hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek (WHW). Naar aanleiding van ervaringen in het toezicht,
publiek toegankelijke informatie van instellingen en externe signalen vroegen wij
ons af of in het hoger beroepsonderwijs aan deze voorschriften altijd wordt voldaan.

Korte of versnelde opleidingstrajecten dienen aan een aantal voorwaarden te
voldoen;
1. er moet sprake zijn van een passende toelatings- en intakeprocedure waarbij -

voor zover relevant - eerder verworven kennis en ervaringen op verantwoorde
wijze tot vrijstellingsbeslissingen leiden ;

2. de inrichting van het programma en de geprogrammeerde studielast moeten de
student in staat stellen in de geplande tijd de gewenste eindkwalificaties te
realiseren zoals die in de onderwijs- en examenregeling moeten zijn vastgelegd;

3. bij een beroep op de huidige werkplek moet de functie daarvan in de opleiding
duidelijk zijn, evenals de criteria waaraan de werkplek moet voldoen;

4. vooraf en tijdens de opleiding wordt goede informatie aan de student verstrekt
over deze (en verwante) onderwerpen;

5. elke student doorloopt een volwaardige opleiding zoals bedoeld in de WHW, op
basis van een programma dat door de NVAO geaccrediteerd is;

6. de examencommissie vervult haar wettelijke taken naar behoren.

Deze randvoorwaarden voor kwaliteit komen voort uit de WHW

Vraagstelling
Het voorgaande leidde tot de onderzoeksvraag: hoe waarborgen instellingen dat een
(ver)kort, versneld of geintensiveerd opleidingstraject niet ten koste gaat van de te
realiseren eindkwalificaties of de studeerbaarheid van het programma?

Risico-oriëntatie
Wij hebben de onderzochte opleidingen niet op basis van een aselecte steekproef
gekozen. Er is sprake van een risicogericht onderzoek en niet van een onderzoek dat
beoogt een representatief beeld te geven van het hoger onderwijs als geheel.
Begonnen is wel met een aselecte steekproef van 50 procent van alle instellingen
voor hoger onderwijs die geaccrediteerd bacheloronderwijs aanbieden. Het betrof
instellingen voor bekostigd en niet-bekostigd wetenschappelijk onderwijs en hoger
beroepsonderwijs. Deze selectie is aangevuld met opleidingen en instellingen
waarover op grond van signalen van derden en gegevens uit het toezicht informatie
beschikbaar was die vragen opriep vanuit het perspectief van de onderzoeksvraag.

Vooronderzoek
Van 52 instellingen is in het vooronderzoek eerst de website geanalyseerd. Per
instelling is - afhankelijk van de omvang van het aanbod - de informatie van één of
meerdere opleidingen onderzocht. Het ging om L74 opleidingen in totaal. De analyse
daarvan vond plaats op basis van informatie die op risico's duidde voor de naleving
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van de wet, de kwaliteitswaarborgen, de studeerbaarheid en/of het volledig
realiseren van de eindkwalificaties. Daarbij is gekeken naar de volgende aspecten
1. de omvang van de (geprogrammeerde) opleidingsduur,
2. de omvang van de (genormeerde of gerealiseerde) studielast,
3. de omvang van vrijstellingen en/of de wijze waarop deze worden verleend,
4. de wijze waarop en de mate waarin de beroepspraktijk een rol speelt in de

opleiding,
5. de kwaliteit van de informatie over deze onderwerpen,
6. de informatie over overige kwaliteitswaarborgen, zoals de examencommissie.

Selectie opleidingen en instellingen
Van de dertig meest opvallende opleidingen (bij evenzoveel instellingen) is
vervolgens de onderwijs- en examenregeling en/of de documentatie over de
accreditatie beoordeeld op grond van dezelfde aspecten. Vervolgens is een selectie
gemaakt van dertien opleidingen en instellingen die voor een onderzoek in
aanmerking kwamen. Daarvoor is een weging gemaakt van meer en minder
risicovollå situaties. Alle dertig opleidingen riepen in meer of mindere mate vragen
op. In eerste instantie zijn de meest risicovolle instellingen geselecteerd voor nader
onderzoek.

Algemeen kader
Het onderzoek vindt plaats binnen de geldende wettelijke vereisten en afspraken.
Wat dit laatste betreft is het Hoofdlijnenakkoord tussen het ministerie van OCW en
de NRTO dat in januari 20t2 tot stand kwam relevant. Daarin zijn de volgende voor
dit onderzoek relevante passages opgenomen:
. ook privaat gefinancierde (voltijdse) hbo-bacheloropleidingen kennen conform

de WHW vierjarige programma's met een omvang van 60 EC per jaar;
. verkorting, versnelling en maatwerkoplossingen zijn mogelijk mits passend bij

de deelnemer(s) en op deugdelijke wijze vormgegeven;
. in het bijzonder voor vwo'ers is het van belang uitdagende leerroutes in te

richten in de vorm van driejarige bachelortrajecten;
. reeds in augustus 2009 is met OCW en de NVAO overeengekomen dat verkorte

intensleve programma's van 240 EC mogelijk zijn op voorwaarde dat door de
aanbieder zeer goed is beargumenteerd dat er een zorgvuldige selectie
plaatsvindt, het programma studeerbaar is, de voorzieningen en de
beschikbaarheid van het personeel adequaat zijn en het eindniveau gerealiseerd
wordt.

Overigens zijn ook in het Hoofdlijnenakkoord tussen de HBO-raad en het ministerie
van OCW afspraken gemaakt over onderwerpen die aan het onderzoeksthema
gerelateerd zijn, zoals studiesucces en flexibilisering.

Beoordelingskader
In november 20tI zijn de betrokken instellingen - en hun vertegenwoordigende
organisaties de HBO-raad en de NRTO - schriftelijk over het onderzoek
geinformeerd. Voorafgaand aan het bezoek is het beoordelingskader voor dit
onderzoek aan de instellingen toegezonden (zie bijlage I). Het beoordelingskader is
een selectie van die wettelijke bepalingen die relevant zijn voor het onderzoek. Het
benoemt hoofdonderwerpen, en per hoofdonderwerp onderliggende aspecten, zo'n
20 in totaal. Het beoordelingskader is per instelling proportioneel toegepast: niet in
alle onderzoeken zijn alle aspecten beoordeeld.

Bezoek op locatie
Bij alle opleidingen heeft een bezoek plaatsgevonden door twee of drie medewerkers
van de inspectie, gedurende een dag. Voor het bezoek is de instellingen gevraagd
om de volgende documentatie toe te zenden:
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1. de onderwijs- en examenregeling 2OLL/2OL2 zoals bedoeld in de WHW;
2. de studiegids van de opleiding;
3. eventuele aanvullende informatie die nodig is voor een goed beeld van:

a. het vrijstellingsbeleid en de vrijstellingsmogelijkheden van de opleiding;
b. de rol van de werkplek in de opleiding;
c. de opleidingsduur en studielast van de opleiding;
d. het maatwerkaanbod en het aanbod van verkorte of versnelde opleidingen;

4. enkele gegevens over studentenaantallen en de gemiddelde afstudeerduur van
alle geaccrediteerde opleidingen samen en van de betreffende opleiding apart.
Het betrof gegevens over de drie meest recente studiejaren.

Wij vroegen de instellingen om tijdens het bezoek informatie ter beschikking te
hebben over de werkelijke studielast, de examencommissie (besluiten, notulen) en
te selecteren studentendossiers (vrijstellingen, werkplekbeoordelingen,
werkstukken, behaalde resultaten). Tijdens het bezoek is in alle gevallen gesproken
met het management van de opleiding en 4e examencommissie. In veel gevallen
vond ook een gesprek plaats met de directie c.q. het college van bestuur. De keuze
daartoe werd overgelaten aan de instelling. Daarnaast werden in veel gevallen
gegevens uit de digitale studenten- en/of cijferadministratie ingezien. De
belangrijkste overige informatiebronnen worden in bijlage III vermeld. In alle
gevallen is aan het eind van de bezoekdag een terugkoppeling gegeven van de
voorlopige bevindingen.

Afstemming met de NVAO
De inspectie onderzoekt niet of en in welke mate de eindkwalificaties worden
gerealiseerd. Die taak is voorbehouden aan de NVAO. Wel onderzoeken wij of de
WHW wordt nageleefd. Het gaat dan met name om de wettelijke
kwaliteitswaarborgen, waaronder adequate documentatie van de opleiding en een
examencommissie die overeenkomstig de WHW functioneert. Verder zijn de
algemene bepalingen over de opleiding van belang, zoals die met betrekking tot de
studielast en de evaluatie daarvan. Op het moment dat opleidingen op één of meer
van deze onderwerpen niet aan de wettelijke eisen voldoen dient zich de vraag aan
of de beoogde eindkwalificaties in alle gevallen in de volle breedte en met de
gewenste diepgang worden gerealiseerd. Als sprake is van twijfel informeren wij de
NVAO. De NVAO beslist vervolgens of zij zelf vervolgstappen zet en wat de inhoud
daarvan is.

Onderwerpen van onderzoek
Hierna wordt een aantal van de onderwerpen van het onderzoek en het belang
ervan verder toegelicht.

l. Studielast
Artikel 7.4b van de WHW bevat de norm voor de studielast van opleidingen in het
hoger beroepsonderwijs: 240 EC van 28 studie-uren. Artikel 7.t4van de WHW
schrijft voor dat de onderwijs- en examenregeling regelmatig wordt beoordeeld en
dat daarbij het tijdsbeslag voor studenten dat uit het programma voortvloeit in ieder
geval aan de orde komt. Artikel 7.73,1id 2, onder e, van de WHW schrijft in dit
verband voor dat de onderwijs- en examenregeling informatie bevat over de
studielast van de opleiding en van elk van de daarvan deel uitmakende
onderwijseenheden. Op grond van artikel 7.14 WHW mag worden verwacht dat de
opleiding de door studenten gerealiseerde studielast regelmatig evalueert, dat wil
zeggen meet, analyseert en beoordeelt, en kan toelichten op grond van welke
normen of systematiek aan programmaonderdelen een zeker aantal EC wordt
toegerekend. Van de instelling mag met andere woorden worden verwacht dat zij
zich kan verantwoorden over de studielast van haar opleiding(en).
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Verbijzondering
Het belang van goede informatie over de werkelijke studielast neemt toe als één of
meer van de volgende situaties zich voordoet.
a. De opleiding wijkt qua vorm en/of inrichting af van wat op grond van de WHW

mag worden verwacht. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als studenten in deeltijd
studeren terwijl het curriculum is geprogrammeerd met een opleidingsduur die
gelijk is aan of korter is dan gebruikelijk is voor voltijdse studenten. Daar is ook
sprake van als per jaar 80 EC wordt geprogrammeerd en studenten dus geacht
worden aanzienlijk meer dan veertig uur per week te studeren.

b. De opleiding heeft een gedifferentieerde studentenpopulatie op grond waarvan
onderscheidingen worden verwacht. Denk aan verschillen tussen bijvoorbeeld
vwo-instroom, havo-instroom, wel- en niet-verwante mbo-instroom, studenten
met een relevante werkkring en studenten zonder relevante werkkring, etc.
Vooral als een beroep wordt gedaan op de redenering dat bepaalde groepen
studenten sneller kunnen studeren dan gemiddeld, wordt verwacht dat dit tot
uiting komt in verschillen in vrijstellingen, in de inhoud van het programma of in
de snelheid waarmee het programma kan worden doorlopen.

c. De opleiding is of wordt grondig herzien. In dat geval verwachten we dat
inschattingen voor het nieuwe curriculum gebaseerd zijn op ervaringsgegevens
van het oude programma of van andere opleidingen, en dat het realiteitsgehalte
van de uitgangspunten is getoetst.

d. Studentevaluaties of rapportages in het kader van de accreditatie zijn kritisch
over één of meer van de onderwerpen studielast, opleidingsduur of het niveau
van de opleiding. Verwacht mag worden dat de opleiding rekenschap geeft van
dergelijke signalen en verbeteringen initieert, mede op basis van feitelijke
informatie met betrekking tot de studie-inspanningen die studenten verrichten.

Kenmerken van de student
Dat oudere studenten met werk- en/of levenservaring veelal efficiënter kunnen
studeren dan studenten die rechtstreeks vanuit het voortgezet onderwijs aan de
studie beginnen behoeft geen betoog. De vraag is echter wel in welke mate dat
geldt en hoe dit in de opleiding een plaats krijgt. Als het verschil tussen de
verwachte studielast van 240 EC voor een hbo-bacheloropleiding en de werkelijke
studielast aanzienlijk is mag worden verwacht dat de opleiding het verschil kan
onderbouwen. Zeker dan volstaat een verwijzing naar een algemene, niet
gedocumenteerde, normatieve concurrencyfactor niet. In de praktijk zullen niet alle
studenten meer levens- en werkervaring hebben, en ook beschikken vaak niet alle
studenten over een (voor de opleiding relevante) baan. Ook de mate waarin een
functie voor de opleiding relevant is zal van geval tot geval verschillen. Verwacht
mag worden dat deze verschillen en nuances bijvoorbeeld in de toelatingsprocedure
tot uiting komen.

Generiek verkorte opleidingstrajecten zijn vanzelfsprekend wel mogelijk als alle
studenten voorafgaand aan de toelating tot de opleiding via een adequate
intakeprocedure worden beoordeeld en geselecteerd. In die gevallen is het effect dat
de opleiding uitsluitend wordt aangeboden aan een specifieke doelgroep. Daarbij kan
het bijvoorbeeld gaan om studenten die allemaal over een voor de opleiding
relevante werkplek beschikken, relevante werkervaring hebben of over een
relevante mbo-opleiding op niveau 4 beschikken. De geschiktheid van de werkplek
ten behoeve van het onderwijs dient dan op verantwoorde en aantoonbare wijze te
worden beoordeeld. Vaak wordt echter niet of onvoldoende beoordeeld of en welke
leerdoelen of competenties al zijn gerealiseerd, op welk niveau, etc. Ook is uit de
beoordeling zelden te achterhalen of en hoe is vastgesteld of de werkplek inderdaad
voldoende relevant is om een rol te spelen in de opleiding. Hetzelfde geldt voor de
eis van eerdere relevante werkervaring. Vaak is ook de documentatie van het
beoordelingsproces onder de maat. Dat geldt als bijvoorbeeld uitsluitend op basis
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van summiere omschrijvingen en een algemeen functieprofiel tientallen EC worden
toegekend.

Aantal weken per studiejaar
Waar informatie over de werkelijke studielast van studenten ontbrak of informatie
over bijvoorbeeld de geprogrammeerde studieduur daar aanleiding toe gaf, hebben
wij op basis van beschikbare gegevens een schatting gemaakt van de werkelijke
studielast. In deze berekening speelt veelal het aantal studieweken per jaar een rol,
in combinatie met gegevens over aantallen studie-uren per week. De WHW gaat
voor voltijdopleidingen uit van 42 studieweken per jaar. Dit beschouwen wij niet als
een hard voorschrift of een vaste norm: opleidingen kunnen hier redelijkerwijs van
afwijken. In het geval van zelfstudie en afstandsonderwijs ligt dat bijvoorbeeld ook
voor de hand. Studiejaren van 52 actieve weken achten wij uit oogpunt van
studeerbaarheid echter niet reëel. Als uitgangspunt is in de rapportages vaak 4g
studieweken gehanteerd, tenzij specifieke informatie aanleiding gaf om een ander
aantal weken te hanteren.

2. Examencommissie
Per 1 september 2010 is hoofdstuk 7 van de wet op hoger onderwijs op een aantal
punten veranderd met de invoering van de Wet versterking besturing. Een
belangrijke wijziging betreft de taak van de examencommissie. Vanaf 1 september
2010 heeft de examencommissie op grond van artikel 7.12 tweede lid als hoofdtaak
om op objectieve en deskundige wijze vast te stellen of een student voldoet aan de
voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van de kennis,
het inzicht en de vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. Met
de wetswijziging krijgt de examencommissie tevens de taak om inhoudelijke
richtlijnen op te stellen. Dit veronderstelt een proactieve rol van de
examencommissie, en betrokkenheid bij het beoordelen en waarborgen van de
zorgvuldigheid van de toetsings- en examenprocedures en van het behaalde
eindniveau. Het onderschrijft het belang van een goede onderwijs- en
examenregeling waarin een relatie wordt gelegd tussen de te realiseren
eindkwalificaties, de programmaonderdelen en de bijbehorende toetsing.

3. Wettelijk voorgeschreven documentatie
Studenten, docenten, examinatoren, leden van examencommissies en
leidinggevenden dienen goed te worden geïnformeerd. De onderwijs- en
examenregeling moet daartoe de inhoud van het onderwijs, de tentaminering en de
examinering op duidelijke en samenhangende wijze beschrijven. De onderwijs- en
examenregeling vormt immers het basisdocument waarin de geldende procedures
en de rechten en plichten van zowel de studenten als de opleiding zijn vastgelegd.
De formulering van het eerste en het tweede lid van art. 7.13 wHW is met het oog
hier op per 1 september 2010 aangescherpt. Hoe het onderwijs ingericht is, welke
eindkwalificaties gerealiseerd dienen te worden en hoe deze worden getoetst is ook
belangrijke informatie voor de examencommissie, niet alleen als houvast bij het
uitoefenen van haar kwaliteitsbewaking maar ook als transparante basis in geval
van klachten of verschillen van inzicht met studenten. Artikel 7.13 van de wet op
het hoger onderwijs geeft een niet-limitatieve opsomming van de onderwerpen die
in de onderwijs- en examenregeling dienen te zijn opgenomen. In geval van een
meningsverschil moet de onderwijs- en examenregeling uitsluitsel kunnen geven of
als eenduidig veftrekpunt kunnen dienen voor een oplossing. Een goede onderwijs-
en examenregeling is dus ook een belang van de opleiding zelf. Artikel 7.15 van de
WHW schrijft in meer algemene zin voor dat goede informatie wordt verstrekt aan
studenten en aan aanstaande studenten.

Van'OER' naar'wettelijk voorgeschreven documentat¡e'
Het begrip onderwijs- en examenregeling is in ons onderzoek ruim geTnterpreteerd.
Niet alle informatie over de opleiding hoeft in de onderwijs- en examenregeling zelf
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te zljn opgenomen. Voor uitwerkingen en toelichtingen kan worden verwezen naar
met name genoemde andere informatiebronnen. De hoofdlijnen dienen echter wel in
samenhang te worden beschreven, Veel hogescholen kiezen er voor een deel van de
informatie die op grond van art. 7.13 van de WHW in de onderwijs- en
examenregeling dient te zijn opgenomen in de studie- of opleidingsgids op te
nemen, Wij hebben in alle gevallen ook de studie- of opleidingsgids in de
beoordeling van de wettelijk voorgeschreven documentatie betrokken. Welke
bepalingen wel en welke niet tot de onderwijs- en examenregeling behoren moet
echter duidelijk zijn. Deze bepalingen moeten ook tiidig bekend en goed
toegankelijk zijn. Het is van belang dat de student zich tijdig, dat wil zeggen
voorafgaand aan de deelname aan het betreffend onderwijs, moet kunnen
informeren.

Wat niet voldoet
Als de informatie die in artikel 7.13 is voorgeschreven wordt verstrekt via media die
de aankomende student niet kan raadplegen is dat ontoereikend. Wat derhalve niet
voldoet zijn (verwijzingen naar):
a. cruciale informatie die opgenomen is in niet nader geduide documenten, of

documenten waarvan de formele status niet duidelijk is;
b. documenten die gewijzigd kunnen worden zonder dat hiertoe formeel is besloten

(door het college van bestuur of via mandatering);
c. documenten die pas na inschrijving verstrekt worden of toegankelijk zijn.

Informatie over de te realiseren eindkwalificaties
De wetgever verwacht op grond van art. 7.13 lid 2 onder c in samenhang met
artikel 7.3 lid 2 van de WHW dat instellingen in de onderwijs- en examenregeling
informatie verstrekken over de te realiseren opleidingsspecifieke eindkwalificaties.
Dit impliceert dat de eindkwalificaties gerelateerd worden aan bijvoorbeeld de fasen
in de opleiding en aan (clusters van) afzonderlijke programmaonderdelen. Een

enkelvoudige lijst generieke (beroeps)rollen zoals'projectleider', 'ontwikkelaar',
'adviseur', of een opsomming van de zogenaamde Dublin-descriptoren, volstaat niet.

Toetsing
Uit artikel 7.L3 lid 2 onder lvan de WHW volgt dat de onderwijs- en êxamenregeling
adequate informatie dient te bevatten over de toetsvormen die worden gehanteerd.
Verwacht mag worden dat dit per programmaonderdeel wordt toegelicht en dat de
onderwijs- en examenregeling de algemene vormen van toetsing die worden
toegepast, beschrijft in relatie tot de inhoud ên de doelen van de opleiding.

Vrijstellingsgronden
De WHW schrijft in art. 7.13 lid 2 onder r voor dat de opleiding de gronden waarop
de examencommissie vrijstellingen verleent in de onderwijs- en examenregeling
vermeldt. Wij verwachten hier informatie over opleidingsspecifieke
vrijstellingsgronden. Het kan bijvoorbeeld gaan om verwante mbo-opleidingen die
recht (kunnen) geven op vrijstellingen, verkorte opleidingen voor vwo-instroom of
samenwerkingsafspraken met individuele onderwijsinstellingen. Een algemene
instellingsbrede tekst of een vermelding dat de examencommissie over vrijstellingen
beslist is ontoereikend.

4. Beroepspraktijkvorming
In het hbo heeft nagenoeg elke opleiding een stagecomponent van zo'n 30 EC, ofwel
zo'n 12,5 procent van de totale opleiding van 24O EC. Dit komt overeen met een
half jaar voltijd werken. Vaak is het beroep dat op een stage- of werkplek wordt
gedaan groter, bijvoorbeeld via praktijkopdrachten, aanvullende praktijkonderdelen
of afstudeeropdrachten die ontleend zijn aan de beroepspraktijk of in de
beroepspra ktij k worden u itgevoerd. Naarmate de beroepspraktijkvorm in gs-
component omvangrijker is en een belangrijker rol speelt in de opleiding, wordt in
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de onderliggende documentatie meer uitleg verwacht over de leerdoelen c.q.
eindkwalificaties, de vorm en inhoud van de betreffende onderdelen, de
bijbehorende opdrachten, de beoordeling of de werkplek adequaat is voor het
realiseren van de leerdoelen en de begeleiding en de beoordeling van de student.

Duale opleidingen
In een duale opleiding vervult het leren in de beroepspraktijk, op en rond de
werkplek, een belangrijke rol. De wet op het hoger onderwijs vereist dan ook dat
belangrijke afspraken hieromtrent in een tripartiete overeenkomst tussen student,
opleiding en werkgever worden vastgelegd. Een duale opleiding is zodanig ingericht
dat het volgen van onderwijs gedurende een of meer perioden wordt afgewisseld
met beroepsuitoefening in verband met dat onderwijs (artikel 7.7 WHW). De
studielast van het deel van de duale opleiding dat wordt gevormd door de
beroepsuitoefening in verband met het onderwijs, bedraagt een door het
instellingsbestuur in de onderwijs- en examenregeling te beargumenteren aantal EC.
In de onderwijs- en examenregeling wordt voor een duale opleiding in ieder geval
aangegeven:
a. de tijdsduur en periode(n) die in de beroepsuitoefening wordt doorgebracht,
b. de minimale studielast van dat deel van de opleiding.

Deeltijdopleidingen
Ook voor deeltijdopleidingen kan het instellingsbestuur aanvullende eisen stellen
aan de werkkring van de student. Deze dienen dan in de onderwijs- en
examenregeling te zijn vastgelegd en de betreffende werkzaamheden moeten in de
onderwijs- en examenregeling als onderwijseenheid zijn aangewezen (artikel 7.27
wHW). Er dient te worden nagegaan of de werksituatie van de student aan de
gestelde eisen voldoet. Meer in algemene zin wordt verwacht dat de rol die de
beroepspraktijkvorming in de opleiding heeft, duidelijk is.

5. Presentatie van het opleidingsaanbod
In het onderzoek hebben wij ook aandacht besteed aan de wijze waarop
communicatie plaatsvindt over het opleidingsaanbod van de instellingen als geheel.
Zo is op websites en in brochures en opleidingsgidsen niet altijd duidelijk welk deel
van het aanbod wel en welk deel niet is geaccrediteerd.

Naleving voorschriften
Op grond van met name artikel 7.15 van de WHW verwachten wij bij de presentatie
van het opleidingsaanbod het volgende.
a. In elke communicatieve uiting (bijvoorbeeld: website, schriftelijk

voorlichtingsmateriaal, televisiereclames) dient steeds duidelijk te zijn welk deel
van het opleidingsaanbod wel en welk deel niet door de NVAO is geaccrediteerd.

b' In het geval van samenwerkingsverbanden met andere instellingen waarbij
opleidingen worden aangeboden die niet onder de naam van betreffende
instelling in Croho staan geregistreerd, geldt hetzelfde als onder a.

c. Geaccrediteerde opleidingen en niet-geaccrediteerde vormen van opleidingen die
geen opleiding zijn in de zin van de WHW, dienen niet dezelfde naam te hebben.
Hetzelfde geldt voor geaccrediteerde opleidingen en namen van cursussen.

d. Als een opleiding nog niet is geaccrediteerd en de beoordelingsprocedure nog
niet is afgerond dient dat duidelijk te worden vermeld.

e. Het gebruik van termen als'hbo', 'bachelor', 'master,, .promotie,, .getuigschrift,,
'erkend' en 'accreditatie'dient zorgvuldig te gebeuren. Elk mogelijk misverstand
ten aanzien van de status van het opleidingsaanbod dient te worden vermeden.

6. Overige inhoudelijkeonderwerpen
Propedeutische fase en propedeusegetuigschrift
Verscheidene instellingen hebben In de wettelijke documentatie geen informatie
opgenomen over de propedeutische fase. Het komt ook voor dat in de praktijk geen
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propedeusegetuigschriften worden uitgereikt. De WHW veronderstelt in artikel 7.8
dat een hbo-bacheloropleiding een propedeutische fase heeft. Een aantal instellingen
in het onderzoek heeft aangegeven dat de betreffende studentpopulatie geen
behoefte heeft aan een propedeuse en het bijbehorende getuigschrift. Voor een deel
van de studenten, met name voor oudere, werkende studenten, kan het inderdaad
zo zijn dat de oriënterende, verwijzende en selecterende functies van de propedeuse
minder relevant zijn. Anderzijds is niet op voorhand duidelijk dat dit voor elke
student die zich voor een opleiding aanmeldt zal gelden.

Wettelijke vooropleidingseisen, 2 1 +regeling
Artikel 7.29 van de WHW vermeldt; 'Het instellingsbestuur kan personen van
eenentwintig jaar en ouder die niet voldoen aan de in artikel 7.24, eerste
onderscheidenlijk tweede lid, bedoelde vooropleidingseis noch daarvan krachtens
artikel 7.28 zijn vrijgesteld, van die vooropleidingseis vrijstellen, indien zij bij een
onderzoek door een door het instellingsbestuur ¡n te stellen commissie hebben blijk
gegeven van geschiktheid voor het desbetreffende onderwijs en van voldoende
beheersing van de Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van dat
onderwijs.'. Zoals uit de laatste volzin blijkt dient in alle gevallen de geschiktheid
van de student te worden vastgesteld. Op grond van artikel 7.29, tweede lid, dient
de OER informatie te bevatten over de bij het onderzoek te stellen eisen. Daar waar
het met succes afronden van cursussen die door de instelling worden aangeboden
beschouwd wordt als equivalent van het bedoelde onderzoek, dient dat in de OER
goed te zijn geregeld. In die gevallen waar de betreffende cursussen nadrukkelijk
openstaan voor elke deelnemer, ongeacht leeftijd of vooropleiding, dient de
opleiding duidelijk te maken hoe dit zich verhoudt tot de bedoelde wettelijke
bepalingen omtrent de vooropleidingseisen en de 21+toets.

7. Overige onderzoeksmatige onderwerpen
O p I e i d i n g ve rs u s' t raj ect' ve rsu s o p I e i d i ng straj ect
In het onderzoek wordt geen onderscheid gemaakt tussen reguliere
opleidingstrajecten en opleidingen die naast een reguliere variant één of meer
separate alternatieve trajecten kennen. De term'(ver)kort traject'slaat op alle
opleidingen en opleidingstrajecten die in in (aanzienlijk) minder dan de nominale
duur of met een (aanzienlijk) geringere studielast worden aangeboden, of op andere
wijze vragen oproepen over de totale studielast, bijvoorbeeld door de normatieve
toerekening van studiepunten of de wijze van het verlenen van vrijstellingen.

Beoordeling Ja, Nee, Deels
Het beoordelingskader voor het onderzoek is gebaseerd op de WHW. Het werd
vooraf toegezonden aan alle instellingen. Het beoordelingskader is een selectie van
die wettelijke bepalingen die relevant zijn voor het onderzoek. Het is opgebouwd uit
enkele hoofdonderwerpen, en per hoofdonderwerp zijn onderliggende aspecten
benoemd, zo'n 20 in totaal. Een aantal instellingen heeft de vraag gesteld welke
onderliggende normen en criteria ten grondslag liggen aan de uiteindelijke oordelen
die zijn gegeven in termen van J, N en D (voldoet wel, voldoet niet en voldoet
deels). In deze bijlage hebben we dit voor de belangrijkste onderdelen toegelicht.
De complexiteit en variëteit die in de werkelijkheid wordt aangetroffen kan niet
vooraf in de vorm van criteria en beslisregels sluitend worden vastgelegd, De
overwegingen die aan het oordeel ten grondslag liggen zijn steeds in de
onderbouwing van het oordeel toegelicht.

8. Relatie NVAO - inspectie
Verschi I in perspectief
Een aantal instellingen merkt op dat wij onderwerpen als studielast,
examencommissie en wettelijke documentatie anders beoordelen dan de NVAO. Dit
kan worden verklaard vanuit de eigen taken en verantwoordelijkheden van beide
organisaties. In de benadering van NVAO en inspectie dient geen overlap te zitten.
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Daar waar beide organisaties hetzelfde onderwerp onderzoeken, doen wij dat vanuit
verschillend perspectief: de inspectie vanuit het perspectief van de naleving van
wettelijke voorschriften (in het bijzonder de kenbaarheid en transparantie voor
studenten en medewerkers), en de NVAO vanuit het perspectief van het niveau en
de kwaliteit van het onderwijs.

Afstem ming en samenha ng
De inspectie onderzoekt niet of en in welke mate de eindkwalificaties worden
gerealiseerd. Die taak is voorbehouden aan de NVAO. Wel onderzoeken wij of de
WHW wordt nageleefd, met name op het gebied van de wettelijke
kwaliteitswaarborgen, waaronder adequate documentatie en een examencommissie
die overeenkomstig de WHW functioneert, en algemene bepalingen over de
opleiding, waaronder die met betrekking tot de studielast. Op het moment dat de
instelling op één of meer van deze onderwerpen niet aan de wettelijke eisen voldoet
kan dat de vraag oproepen of de beoogde eindkwalificaties in alle gevallen in de
volle breedte en met de gewenste diepgang worden gerealiseerd. Als daarover
twijfel bestaat informeren wij de NVAO. De NVAO beslist of vervolgstappen worden
gezet en wat de inhoud daarvan is. De laatste passage in hoofdstuk 4 luidt daarom:
'De inspectie informeert de NVAO over de uitkomsten van het onderzoek. Het is aan
de NVAO ter beoordeling of - en zo ja op welke wijze - dat leidt tot eventuele
aanvullende activiteiten van de NVAO.'.
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BIJLAGE III: GEBRUIKTE DOCUMENTATIE

Tijdens het onderzoek zijn diverse informatiebronnen gebruikt, waaronder

1. De website
2. Onderwijs- en examenregeling HBO Bedrijfskunde, jaar 2ALL/2O12
3. Notitie Toetsbeleid; Uitgangspunten competentiegericht begeleiden en

beoordelen (ongedateerd)
4. De stagehandleiding
5. De studiegids
6. Destudiehandleiding
7, Notulen van vergaderingen van de examencommissie
8. Een steekproef van werkplekbeoordelingen
9. Een steekproef van studentendossiers (vrijstellingen, resultaten,

werkstukken)
10. Accreditatierapport (2008)
11. NVAO-besluit
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BTJLAGE IV: ZIENSWIJZE VAN HET INSTELLINGSBESTUUR

Zienswijze Stichting Hogeschool NHA op de RappoÉage (ver)korte en
versnelde opleidingen in het hoger onderwijs van 23 november 2O12

Inleiding
Het bestuur van de Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) heeft met belangstelling
kennisgenomen van de rapportage van 23 november 20t2 die de Inspectie van het
Onderwijs in het kader van een onderzoek naar (ver)korte en versnelde opleidingen
in het hoger onderwijs heeft uitgebracht over de door SH-NHA aangeboden HBO-
opleiding Bedrijfskunde.

SH-NHA wenst voorop te stellen dat de door haar aangeboden HBO-opleiding
Bedrijfskunde is gestart in het studiejaar 2OO9/2010, na een wettelijke accreditatie
door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) medio 2009. In de
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) is bepaald dat
de NVAO een opleiding uitsluitend accrediteert indien het gerealiseerde eindniveau
van de opleiding voldoende is, gelet op hetgeen internationaal gewenst en gangbaar
is.

In de WHW en de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) is verder bepaald dat de
NVAO de controle uitoefent op de kwaliteit van het hoger onderwijs, terwijl de
Inspectie van het Onderwijs uitsluitend bevoegd is toezicht te houden op de naleving
van wettelijke voorschriften betreffende onder meer voorlichting aan studenten en
de inhoud van wettelijk verplichte documenten zoals de Onderwijs- en
Examenregeling (OER). Nu de HBO-opleiding Bedrijfskunde van SH-NHA recentelijk
door de NVAO is geaccrediteerd, staat het eindniveau en de kwaliteit van deze
opleiding niet ter discussie.

Door de fnspectie van het Onderwijs gesignaleerde onvolkomenheden in
informatieverstrekking en uitwerking procedurele bepalingen

In de rapportage van 23 november 2QI2 worden een aantal onvolkomenheden
gesignaleerd betreffende de wijze van informatieverstrekk¡ng aan studenten en de
uitwerking van procedurele bepalingen. Betreffende informatie en bepalingen zijn,
aldus de rapportage, deels onvolledig en deels ten onrechte niet opgenomen in de
Onderwijs- en Examenregeling (OER).

SH-NHA merkt dienaangaande op dat zij ervoor heeft gekozen het
opleidingscurriculum uit te werken in verschillende documenten, te weten de OER,
studiegids, studiehandleiding en studiewijzers per module. Deze documenten
worden steeds tijdig aan de betreffende studenten uitgereikt, opdat deze over alle
benodigde informatie beschikken. Naar aanleiding van de in de rapportage
gemaakte opmerkingen zal SH-NHA evenwel de betreffende informatie en
bepalingen alsnog volledig opnemen in de OER en waar nodig aanvullen. Het gaat
dan met name om informatie en bepalingen betreffende het verlenen van
vrijstellingen, de stage (beroepspraktijkvorming), de werkplekscan en de 21+toets.
SH-NHA onderschrijft het oordeel van de Inspectie dat de examencommissie van
haar opleiding Bedrijfskunde serieus werkt aan de invulling van haar taken en
verantwoordelijkheden conform de in 2010 vernieuwde WHW en werkt aan verdere
deskundig heidsbevorderi ng.
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Opmerkingen Inspectie omtrent onderbouwing van de studielast
NHA onderschrijft niet het door de Inspectie geformuleerde oordeel omtrent de
(onderbouwing van de) studielast van de door haar aangeboden HBO-opleiding
Bedrijfskunde.

Dit oordeel is gebaseerd op het foutieve uitgangspunt (dan wel misverstand) dat de
HBO-opleiding Bedrijfskunde drie jaar duurt. Deze opleiding duurt standaard vier
jaar, zoals ook door de NVAO in het kader van de accreditatie is vastgesteld. Wel is
de opleidingsduur flexibel: studenten die relatief veel tijd hebben en/of over
meerdere vrijstellingen beschikken én werkzaam zijn op een opleidingsgerelateerde
werkplek, kunnen de opleiding in drie jaar afronden, terwijl studenten met minder
tijd en/of geen vrijstellingen de studie over maximaal zes jaar kunnen uitspreiden.
Een en ander blijkt duidelijk uit de studiegids en de OER.

De door SH-NHA aangeboden HBO-opleiding Bedrijfskunde heeft de wettelijke
omvang van 240 studiepunten, welke studiepunten in de standaardvariant worden
verdeeld over vier jaar. Een studiejaar omvat standaard (de wettelijke) 60
studiepunten.

In de situatie dat de student in aanmerking komt voor vrijstelling van de stage van
30 studiepunten geldt dat, verspreid over vierjaar, nog 52,5 studiepunten perjaar
dienen te worden behaald.

Tijdens de NVAO-accreditatie werd door de NVAO als realistisch beoordeeld dat
studenten aan de SH-NHA met een tijdsbesteding van 12 á 16 uur per week aan hun
studie (gedurende 48 weken per jaar) in staat zouden zijn genoemde 52,5
studiepunten te behalen, zonder dat afbreuk zou worden gedaan aan het eindniveau
van de studenten. Dit oordeel baseerde de NVAO op een algemeen onderzoek naar
de feitelijke studietijd van HBO-studenten in het bekostigde onderwijs. Uitgangspunt
was daarbij bovendien dat de SH-NHA-studenten in het algemeen zogenaamde post-
initiële studenten zijn (dat wil zeggen studenten met eerdere studie-ervaring en/of
ervaring op de arbeidsmarkt). Post-initiële studenten worden verondersteld sneller
en efficiënter te studeren, een veronderstelling die door de Inspectie wordt gedeeld
(zie bijvoorbeeld Bijlage 2 bij de rapportage).

Genoemde 12 á 16 uur geschatte studietijd per week is circa 70o/o yãn de tijd die
initiële studenten (d.w.z. studenten zonder eerdere studie- of werkervaring) geacht
worden voor een dergelijk aantal studiepunten aan hun studie te besteden. Een
versnelling van het studietempo met 30% voor de post-initiële studenten (die over
een relevante werkplek beschikken) acht SH-NHA niet irreëel.

Nader onderzoekzal overigens dienen uit te wijzen of de gemiddelde SH-NHA-
student met een tijdsbesteding van 12 á 16 uur per week voldoende vooÊgang zal
kunnen boeken. Een eerste evaluatie door SH-NHA wijst uit - zoals overigens aan de
Inspectie meegedeeld - dat SH-NHA-studenten gemiddeld aanmerkelijk méér dan 16
uur per week aan hun studie besteden teneinde het voor de examens vereiste
niveau te behalen. SH-NHA acht het daarom denkbaar dat zij studenten er in de
toekomst op zal wijzen dat bij een gewenste studieduur van vier jaar, rekening dient
te worden gehouden met een tijdsbesteding van ten minste 20 uur per week.
SH-NHA kan niet anders dan concluderen dat de door de Inspectie gemaakte
berekening die uitkomt op een feitelijke studielast van 86 EC voor de gehele HBO-
opleiding Bedrijfskunde principieel onjuist is. Deze berekening is gebaseerd op de
onjuiste uitgangspunten dat de opleiding drie jaar duurt en dat studenten zonder
vrijstellingen die 12 á 16 uur per week aan hun studie besteden, de opleiding in drie
jaar zouden kunnen afronden. Zoals hierboven uiteengezet duurt de opleiding geen
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drie maarvier jaar en kan van afronding van de opleiding binnen vier jaar bij een
tijdsbesteding van 12 á 16 uur slechts onder stringente voorwaarden sprake zijn.

Conclusie; slotopmerking
Een aantal van de conclusies in de rapportage van 23 november2O]-2 wordt door
SH-NHA onderschreven. Voor deze aspecten is inmiddels een verbetertraject
opgestart. Op het punt van de berekening van de studielast bestaat tussen SH-NHA
en de Inspectie evenwel een wezenlijk verschil van inzicht. SH-NHA bestrijdt dat de
studielast van de door haar aangeboden opleiding Bedrijfskunde te laag zou zijn.

SH-NHA acht het wenselijk dat bij de berekening en definiëring van de studielast in
het kader van kwaliteitsbepaling van het deeltijdonderwijs in de toekomst rekening
wordt gehouden met de behoefte bij instellingen, werkveld en studenten aan een
duidelijke beoordeling van het al dan niet behalen van eindcompetenties, in termen
van kennis, inzicht en vaardigheden. Een cijfermatige benadering van kwaliteit,
waarbij bovendien geen of onvoldoende rekening wordt gehouden met de
achtergrond van de student, volstaat niet.

SH-NHA dringt aan op een landelijke discussie over dit onderwerp, met als doel het
verkrijgen van juridische en praktische helderheid omtrent de begrippen en
uitgangspunten verband houdend met de termen studielast en kwaliteit, zodat
optimaal deeltijdonderwijs kan worden aangeboden, toegespitst op de leerstijl, en
werk- en levenservaring van een (ervaren) student. Het "Leven-lang-leren" wordt
door SH-NHA van harte onderschreven.

Panningen, 13 december 20L2

J.A.M. van der Vleuten
Voorzitter College van Bestuur SH-NHA
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I INLEIDING

Aanleiding
Flexibele opleidingen en maatwerktrajecten die studenten in staat stellen een
opleiding vlot te doorlopen zijn een groot goed. Korte of intensieve opleidingen
mogen er echter niet toe leiden dat concessies worden gedaan aan kwaliteit, niveau
of studeerbaarheid. Zij dienen te voldoen aan de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek (WHW). Ervaringen in het toezicht, publiek
toegankelijke informatie van instellingen en externe signalen leidden afgelopen jaren
tot de vraag of ten aanzien van korte of intensieve opleidingen in alle gevallen aan
de noodzakelijke randvoorwaarden wordt voldaan. Dit was de aanleiding voor een
landelijk onderzoek van de inspectie. Nadere informatie over het onderzoek is
opgenomen in bijlage II van deze rapportage.

Onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag luidt: hoe waarborgen instellingen dat een (ver)kort, versneld
of geTntensiveerd opleidingstraject niet ten koste gaat van de te realiseren
eindkwalificaties of de studeerbaarheid van het programma?

Bezoek aan de instelling
Het bezoek aan HBO Nederland vond plaats op 23 april 2OL2,te Arnhem. Voor het
onderzoek was de opleiding Management, Economie en Recht geselecteerd.
Overeenkomstig Croho wordt de opleiding alleen in voltijd aangeboden. Tijdens het
bezoek is gesproken met het bevoegd gezag, met de verantwoordelijken voor de
opleiding en met een vertegenwoordiging van de examencommissie. Daarnaast
hebben medewerkers van de studentenadministratie uitleg gegeven over de
toelating van studenten en is de digitale studentenadministratie gepresenteerd.

Rapportage
Na het bezoek is een conceptrapportage opgesteld die aan de instelling is
voorgelegd ter correctie van feitelijke onjuistheden. Op verzoek van HBO Nederland
heeft op 12 juni een tweede bezoek plaatsgevonden aan de instelling. Tijdens dit
bezoek is met het bevoegd gezag gesproken over de conceptrapportage en heeft de
inspectie aanvullend materiaal ingezien. Ook na het tweede bezoek is aanvullende
informatie nagezonden. Op 19 juni ontving de inspectie de schriftelijke reactie van
de instelling op het conceptrapport. De instelling is schriftelijk geTnformeerd over de
wijze waarop de reactie is verwerkt. Daar waar de reactie niet tot aanpassingen
leidde is dat toegelicht. Het aangepaste rapport is vervolgens in tweede concept
voorgelegd voor een laatste controle op feitelijke onjuistheden. Daarna is de
rapportage vastgesteld en heeft de instelling bericht ontvangen van de wijze waarop
de tweede reactie is verwerkt.

1.1

L.2

L.4

1.3
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2.t

BEVINDINGEN

Algemeen

HBO Nederland bestaat sinds 1987 en biedt sinds 1997 erkend hoger onderwijs aan.
De instelling heeft twee geaccrediteerde opleidingen: Management, Economie &
Recht (vt) en Bedrijfskunde (vt), Daarnaast vermeldt Croho de opleidingen Hogere
Informatica en International Business and Management Studies. Deze zijn in
afbouw. Er lopen op dit moment geen aanvragen voor nieuwe geaccrediteerde
opleidingen. De doelgroep van HBO Nederland bestaat uit niet-werkende, jongere
studenten die veelal een mbo- of havo-diploma en soms een vwo-diploma hebben.

De opleiding MER heeft drie richtingen: het standaardprogramma MER en twee
afstudeerrichtingen die ook wel minoren worden genoemd:
Vastgoedmanagement/Makelaardij oz en Vrijetijdsmanagement. De opleiding
Bedrijfskunde heeft naast het standaardprogramma drie richtingen: Financieel
management, Marketing management en Office management. Studenten die
afgestudeerd zijn mogen binnen één jaar een extra minor doen van 36 EC. Er hoeft
in dat geval geen extra collegegeld te worden betaald. De student krijgt na
succesvolle afronding van de tweede richting een certificaat.

Tot voor kort werd de opleiding MER aangeboden in een programma van drie jaar
van elk 80 EC. Met ingang van september 2011 is dit veranderd in
een programma van vier jaar van 60 EC met daarnaast een variant van drie jaar van
80 EC voor vwo-ers. Naast enkele inhoudelijke veranderingen die tevens hun
oorsprong vinden in het herziene beroepsprofiel is de theoriefase verlengd van twee
naar drie jaar en is het aantal college-uren uitgebreid. Daarnaast is de omvang van
de beroepspraktijkvorming teruggebracht van 80 EC naar 62 EC.

Studenten volgen in de theoretische fase van de opleiding drie à vier dagen college
per week. De totale omvang van de beroepspraktijkvorming is in het nieuwe
programmä 62 EC: twee stages van elk 16 EC en een eindstage van 30 EC waarin
de afstudeeropdracht wordt gemaakt. Het afstudeeronderwerp wordt tijdens de
tweede stage bepaald.

Voor HBO Nederland als geheel geldt dat het aantal studenten afgelopen jaren
gedaald is van zo'n 2.000 in 2006 naar 1050 in 2011. Deze aantallen betreffen de
opleidingen Bedrijfskunde en MER samen. De daling doet zich bij beide opleidingen
in gelijke mate voor en zet zich voort: de ¡nstroom in 2OL7/2012 was 76 studenten
voor beide opleidingen samen.

In 2010 was de studenttevredenheid onder studenten van HBO-Nederland opvallend
laag, zo tonen de gegevens van de Nationale Studentenenqûete. Op diverse voor dit
onderzoek relevante thema's scoort de instelling significant lager dan het landelijk
gemiddelde, onder meer op de thema's inhoud van de opleiding, toetsing en
beoordeling, studielast, en de voorbereiding beroepsloopbaan. Het management
heeft desgevraagd aangegeven dat de respondenten voor een groot deel al
studeerden in de periode die aanleiding gaf voor de eerdere kritische rapporten van
de inspectie. Ook kan niet worden uitgesloten dat deze studenten de aanscherping
van de inhoud en de regels op grond van de verbeterplannen niet altijd positief
waardeerden. De instelling beschikt over uitvoerige evaluatiegegevens onder
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2.2

studenten van afzonderlijke programmaonderdelen in de jaren 2011 en 2012. Deze
geven een positiever beeld over dezelfde thema's en laten tevens verbetering zien.

In het accreditatierapport van 2006 worden kritische kanttekeningen gemaakt over
de studielast van de opleiding (zie hierna). Aangezien het eerste cohort studenten
ten tijde van het visitatiebezoek net was gestart in het eerste blok van het eerste
studiejaar, was het oordelen op basis van feitelijke resultaten conform de toets
bestaande opleidingen beperkt mogelijk en was bij veel facetten voornamelijk
sprake van plantoetsing, aldus het rapport (paS. 8).

Aspecten beoordelingskader

Onderstaand worden de bevindingen beschreven ten aanzien van de relevante
afzonderlijke onderdelen van het beoordelingskader.

Wat de afzonderlijke bevindingen betreft zijn de mogelijke uitkomsten
I (ja) als aan het criterium voldaan is;
D (deels) als aan het criterium ten dele voldaan is;
N (nee) als aan het criterium niet voldaan is;
? als het criterium bij gebrek aan informatie niet kon worden beoordeeld;
NVT (niet van toepassing) als het betreffende punt niet aan de orde is'

a

a

a

o

a

5

I. VOORLICHTING, TOELATING & INTAKE
1.1 Informat¡e. Het instellingsbestuur verstrekt goede informatie over de instelling, het onderwijs, de

opleidingsvormen, de instroommogelijkheden en de toelatingsvoorwaarden aan studenten en aanstaande
studenten (7.13 en 7.15 WHW)

1. Algemeen Informatie over de opleiding MER
De onderwijs- en examenregeling bevat informatie over een beperkt deel van de

onderwerpen die de WHW voorschrijft, De regeling beperkt zich tot procedurele informatie en
gaat niet in op de inhoud van het onderwijs, de eindtermen, de vorm en inhoud van
tentamens en de examens, en de relatie daartussen. De studiegids bevat over deze
onderwerpen duidelijke en toegankefijke informatie. Op enkele onderdelen, zoals de
beroepspraktijkvorming, de toelating van mbo-instroom tot de reguliere opleiding, de

toelating tot het verkorte opleidingstraject, en de aard daarvan, kan de informatie worden
verbeterd.

Hogere fnformatica en International Business & Management Stud¡es
De opleidingen Hogere Informatica en International Business & Management Studies (IBMS)
zijn in afbouw. De eerstgenoemde opleiding heeft momenteel geheel geen studenten meer.
Het management heeft DUO geïnformeerd dat deze opleiding uit het Croho kan worden
verwijderd. De opleiding IBMS heeft momenteel nog vijf à tien studenten, Zodra de laatste
student is uitgeschreven wordt DUO ook hierover geïnformeerd

2. Toelat¡ng
Is de informatie
over toelating,
vooropleiding en
plaatsing
duidelijk?

D De ¡nformatie over de toelating tot de reguliere opleiding is in grote lijnen adequaat,
behoudens de situatie voor mbo-ers op niveau 4 in een n¡et-economische richting. Ook
de informatie over de toelating tot het verkorte opleidingstraject behoeft verbetering.
Dit traject staat open voor vwo-ers met economie in hun pakket die'meer dan de
gebruikelijke competenties meebrengen en ¡n een situatie verkeren die een hogere
studielast mogelijk maakt'en daarnaast'kunnen aantonen over de juiste competenties,
studiehouding en randvoorwaarden te beschikken'. Dit wordt getoetst in een
verzwaarde intake. De documentatie geeft geen uitsluitsel over de wijze waarop de

aanvullende eisen geoperationaliseerd zijn. Een uitleg over de vorm, inhoud en omvang
van het verkorte programma ontbreekt. Ook de procedure van toelating tot het verkorte
opleidingstraject is niet adequaat beschreven. De onderwijs- en examenregeling meldt
alleen dat de 'directie een voorstel doet aan de examencommissie over de samenstelling
van de toelatingscommissie'die beslist over dit traject. Artikel 2.1 van de onderwijs- en

examenregeling laat in lid c in het midden wat de handelwijze is ten aanzien van mbo-
ers op niveau 4 die een niet-economische richting hebben gevolgd. Tijdens het bezoek
is gebleken dat voor deze doelgroep een deficiëntietoets bestaat. De onderwijs- en
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examenregeling maakt daar echter geen meld ing van. Artikel 2.3 van de onderwijs- en
examenregeling beschrijft op adequate wijze de inhoud van het toelatingsonderzoek
(21+-regeling). De informatie over de cesuur is echter onduidelijk: enerzijds wordt bij
alle onderdelen vermeld dat een zes moet zijn behaald, anderzijds wordt vermeld dat
vanaf een 5 kan worden

3. Beroeps-
praktijk-
vorming

Zijn de functie, de
inhoudelijke eisen
en de beoordeling
duidelijk?

D De totale omvang van de beroepspraktijkvo rming in het huidige, reguliere programma
is 62 EC: twee stages van elk 16 EC en een eindstage van 30 EC waarin de
afstudeeropdracht wordt gemaakt. Het afstudeeronderwerp wordt tijdens de tweede
stage bepaald. Tot medio 2011 besloeg de beroepspraktijkvorming het gehele derde
jaar van de opleiding en was de totale omvang 80 EC. De stage ¡n het driejarige
programma bestaat uit een periode van in totaal 1280 uur waarin studenten fulltime
werken. De werkgever tekent er voor dat de student minimaal 2,5 dagen per week
beschikbaar heeft voor de afstudeeropdrachten, Daarnaast - in aanvulling op de
werkdagen - worden studenten geacht in totaal 960 uur te besteden aan
literatuuronderzoek etc.
De stagealmanak is nog niet beschikbaar voor de nieuwe situatie na september 2011,
Wel zijn voor de betreffende onderdelen modulebeschrijvingen beschikbaar. Gelet op de
omvang van de BPV-component bevat de wettelijke voorgeschreven documentatie vrij
summ¡ere informatie; de onderwijs- en examenregeling zelf bevat hierover nauwelijks
informatie. De studiegids gaat in algemene zin in op de functie van de afzonderlijke
onderdelen van de beroepspraktijkvorming. De leerdoelen worden echter niet genoemd;
deze dient de student zelf te formuleren op basis van zeer algemeen geformuleerde
competenties, die op zichzelf weinig richting geven (zie ook Beroepspraktijkvorming in
blok 1.2). ook de wUze van beoordeling is niet uitgewerkt. De afzonderlijke
modulebeschrUvingen bieden over de beoordeling meer uitsluitsel.
Al met al dient de wettelijke voorgeschreven documentatie meer duidelijkheid te bieden
over de inhoud van de BPV-onderdelen, de leerdoelen van deze programmaonderdelen
en de beoordel daarvan.

4. Studielast
Is de informatie
over de
opleidingsduur en
de studielast
adequaat?

D Concrete stud ielastnormen per
beschikbaar in de studiewijzer.

programmaonderdeel c.q. stud ieactiviteit zijn
Het vierjarige programma is afgelopen studiejaar

gestart. De meeste studenten volgen nog het driejarige programma van B0 EC per jaar.
Daarbij hoort een gemiddelde wekelijkse studielast van ruim 46 uur uitgaande van 48
studieweken per jaar. Ten aanzien van dit programma is onvoldoende onderbouwd of en
hoe de studenten in de doelgroep zo'n hoge studielast kunnen realiseren gedurende
zoveel weken per jaar. Gelet op de doelgroep gaat het niet om studenten die op grond
van werk-, studie- of levenservaring aanzienlijk meer learning outcomes per
tijdseenheid realiseren dan de gemiddelde voltijdstudent. uit de wettelijk
voorgeschreven documentatie wordt niet duidelijk op grond waarvan de studenten in
staat worden in drie in laats van vier r 240 EC te realiseren

5. Vrijstellin-
gen

Is de informatie
over vrijstellings-
mogelijkheden
duide k?
L.2 Is de
1. Toelating
Leeft de instelling
de betreffende
voorschriften na?

t De informatie over vrijstellingen is toereikend

van bovenstaande conform de interne regels en de WHW?
t De (steekproef van) studentendossiers en de digítale studentenadministratie geven

geen aanleiding tot opmerkingen, Toelating tot de verkorte, driejarige opleiding dat
onder voorwaarden als alternatief voor het vernieuwde vierjarige programma wordt

is tot heden niet aan de orde eweest.
2. Beroeps-

praktijk-
vorming

Wordt op
adequate wijze
vastgesteld of de
werkkring /
werkervaring
relevant is?

D De student geeft zelf ten aanzien van twaalf algemene competenties die de gehefe MER
major weergeven kort aan wat zijn of haar leerdoelen zijn, In opzet is dat een mooie
procedure' De twaalf competenties omvatten echter zo'n breed domein en de leerdoelen
van de studenten zijn zodanig algemeen en abstract geformuleerd dat moeilijk is in te
zien, hoe de opleiding voldoende grip krijgt en houdt op dit omvangrijke deel van het
curriculum van 80 EC. Ook de individuele stageovereenkomsten bieden in dit verband
onvoldoende informatie. De stageovereenkomst die door het bedrijf moet worden
getekend bevat geen informatie over de werkplek en de opdracht van de student. Hoe
de instelling vaststelt of de werkkring passend is voor de aldaar te realiseren ¡eerdoelen
kan niet voldoende worden eleid uit de on ende dossiers
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3. Stud¡elast
Is er informatie
over de werkelijke
studielast en is
deze in

overeenstemm¡ng
met de
genormeerde
studielast?

D In studentenevaluaties wordt gevraagd of de werkelijke studielast overeenkomt met de

uren die er voor de betreffende module staan. De beschikbare evaluatiegegevens geven

daarmee geen informatie over de werkelijke studielast, dat wil zeggen in aantallen
werkelijk bestede stud¡e-uren per programmaonderdeel of tijdseenheid' Het
management heeft aangegeven dat dit in indirecte zin wel het geval is omdat studenten
de modulewijzers en studiewijzers geacht worden te kennen waarin deze informatie is

opgenomen, Inderdaad geeft zo'n 74 procent van de studenten aan deze te hebben
bestudeerd, Voor 26 procent van de studenten geldt dat dit niet het geval is. Voor een

kwart van de studenten is dus niet duidelijk waar zij hun beoordeling van de studielast
op baseren, voor driekwart geldt dat wel.

Uit de tijdens het onderzoek ter beschikking gestelde informatie blijkt dat in 2011 en
2012 respectievelijk 55 procent en 64 procent van de studenten van mening is dat de
werkelijke studielast overeenkomt met de uren die er voor staan. In 2011 was het
aandeel studenten dat de werkelijke studielast minder groot achtte aanzienlijk groter
dan in 2012: in 2011 gaf 28 procent van de studenten aan dat de studielast geringer
was dan de norm en 17 procent dat deze meer bedroeg; in 2OL2 gaat het
respectievelijk om 17 procent en 19 procent,

Het accred¡tatierapport uit 2006 geeft aan dat studenten 20 à 25 uur per week aan hun
studie besteden, In het driejarige programma van 80 EC per jaar zou in plaats van 20 à
25 uur per week mogen worden verwacht dat studenten aanzienlijk meer dan 40 uur
per week studeren (uitgaande van 48 stud¡eweken ruim 46 uur per week)' De
gerealiseerde studielast komt daardoor eerder op 120 EC dan op de 24O EC die op
grond van de WHW mag worden verwacht (namelijk: 22,5/46 maal 240). Die informatie
over de werkelijke studielast was afkomstig uit gesprekken met studenten' Het
accreditatierapport geeft aan dat het de eerste lichting studenten ¡n het programma

betrof en dat het studiejaar op dat moment slechts twee maanden oud was' Het
management lichtte tijdens het bezoek toe dat het studenten eigen is pas tegen het
eind van een studieperiode, in de aanloop naar de tentamens, harder te gaan werken,
zodat die eerste ervaringen mogelijk geen reëel beeld geven'

Tijdens het tweede bezoek op 11juni vroeg de inspectie informatie over enkele
geselecteerde programmaonderdelen. Het betrof de studiewijzers'
modulebeschrijvingen en literatuuropgaven van v¡er programmaonderdelen uit de
hoofdfase, samen 22 EC. Voor het vak Bedrijfsinformatiesystemen is sprake van 32 uur
college en 300 pagina's literatuur, De beoordeling vindt plaats door middel van een

schriftelijk tentamen van twee uur, Het maken van opdrachten is niet verplicht voor de
afronding. Rekenen we met een studielastnorm van zeven pagina's per uur dan levert
de literatuur een studielast op van 1,5 EC. Tellen we daar de colleges en de
tentaminering bij op dan leidt dat grosso modo tot een werkelijke studielast van drie in
plaats van zes EC. Een vergelUkbare redenering geldt voor het programmaonderdeel
Economie en Duurzaam beleid, Enerzijds omvat dit onderdeel aanzienlijk meer pagina's
(700) en dient een adv¡es te worden geschreven; anderzijds is het een open boek-
tentamen en wordt het advies tijdens het tentamen geschreven. Voor de overige twee
programmaonderdelen geldt dat de omvang van de literatuur en opdrachten in lijn is

met de genormeerde studielast. Voor twee van de vier programmaonderdelen lijkt de
geprogrammeerde studielast dus aan de lage kant, voor de overige twee lijkt deze
reëel,

Samenvattend zien wij in de evaluaties onder studenten en modulebeschrijvingen
indicaties van een soms soepele toerekening van studiepunten en ruimte in het
programma wat betreft de studielast van studenten,

4. Vrijstellin-
gen

Worden
vrijstellingen
verleend
overeenkomstig
de reqels?

J Gelet op de doelgroep van de opleiding is slechts in een beperkt aantal gevallen - en

dan in beperkte mate - sprake van vrijstellingen, De (steekproef van) studentendossiers
en de digitale studentenadm¡nistratie geven geen aanleiding tot opmerkingen.
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2. ONDERWIJS
2.L Informatie. Het nstel nI sbestu u r verschaft tijdig soede informatie over de inhoud VA het onderwijs

(7 1 3, 7 1 5 ) Het instell ngsbestu u r stelt voor elke op leid ns of s roep VA n opleidingen een nderwijs- en
exa menreg el n9 vast met duidelij ke en volled r9 e nformatie over d opleid ing (7 13) De informatie is
zodanig dat de student zích een goed oordeel kan vormen over de inhoud en de inrichting van het
ond en de examens en o eidi el kheden kan ken 7.L5

1. Eindtermen
Is de informatie
hierover
duidelijk?

D De onderwijs- en examenregeling zelf biedt
geeft goede informatie in algemene zin (de

hierover geen informatie. De studiegids
eindkwalificaties van de opleiding en de

relatie met het programma als geheel) en wat betreft de afzonderlijke
programmaonderdelen die niet tot de beroepspraktijkvorming behoren (leerdoelen per
onderdeel). voor de stages en het afstuderen - die momenteel samen een derde deel
van de opleiding vormen - zijn de functie, de inhoud en de leerdoelen in de wettelijke

documentatie echter niet beschreven
2. Curriculum
Is de informatie
over de inhoud
van de opleiding
duideliik?

t Voor de inhoud van de opleiding geldt grosso modo als voor de eindtermen,
De onderwijs- en examenregeling voldoet op dit punt niet. In de studiegids en de
studiehandleiding wordt goede informatie verstrekt, echter niet over de stages en het
afstuderen' Daarvoor bestaat een aparte stage-almanak. In grote lijnen acht de
tns de inhoud van het ramma oed beschreven.

3. Varianten
Zijn de
opleid ingsvormen
en -varianten
duidelijk?

D Zoafs gezegd kent de opleiding een d riejarige variant voor vwo-ers, Niet duidelijk is
waarom het een programma van B0 EC perjaar betreft en niet gekozen is voor
inhoudelijk aangepast programma of voor het verlenen van vrijstellingen. Daardoor is
onduidelijk of sommige dan wel alle studenten worden geacht gedurende drie jaar
ru¡m 46 uur per week te studeren gedurende 48 weken, en of dat haalbaar is. Niet
duidelijk is of - en zo ja waarom - in het driejarige programma voor vwo-ers de

nent steeds B0 EC is.
4. Stud¡evoort

gang
Is duidelijk hoe
de
stud ievoortgang
wordt bewaakt?

J De onderwijs- en examenregeling bevat hierover adequate informatie.

5. Propedeuse
Heeft de opleiding
een propedeu-
tische fase van 60
EC?

t De opleiding MER heeft een propedeutische fase en er worden
propedeusegetuigschriften u¡tgereikt. studenten vragen er echter zelden naar; in veel
gevallen wordt het propedeusegetuigschrift tegelijk met het bachelorgetuigschrift
uitgereikt.

3. TENTAMINERING/EXAMI
3.1 Informatie. Het instellingsbestuur verschaft voor elke opleiding goede informatie over de inhoud van de

tentamens en de examens (7.13)
Bevat de OER
adequate
informatie over de
tentaminering en
de examinering?

t
examinering. De studiegids bevat daarover wel adequate informatie, Verwarrend is wel
dat de onderwijs- en examenregeling meldt dat'alle met een voldoende resultaat
afgesloten tentamens een vrijstellend karakter hebben voor het bachelorexamen',
Aangezien van vrijstelling in dit geval geen sprake is, is onduidelijk wat bedoeld wordt
met'vrijstellend karakter', te meer daar wel sprake is van een examen in de vorm van
een afsluitend assessment, In de brochure is sprake van een examengarantieregeling:
als de student aan het begin van de studie 750 euro betaalt heeft deze het recht onder
voorwaarden (80 procent aanwezigheid, 80 procent huiswerk gemaakt) na de nominale
opleidingsduur nog twee jaar kosteloos colleges te volgen en examens te maken. De
onderwijs- en examenregeling en de studiegids vermelden deze optie niet. De naam van
deze regeling is niet opportuun. De suggestie wordt gewekt dat door het betalen van

De onderwijs- en examenregeling bevat geen informatie over de tentaminering en de

tdeen is dat het examen wordt behaald
3.2 Benoeming en samenstelling examencomm

opleidingen een examencomm¡ssie in (7.L2),
Het instellingsbestuur stelt per opleiding of groeprssre.

Is er een
functionerende
examencommissie
en is deze
conform de WHW

I Overeenkomstig de onderwijs- en examenregeling
examencommissie voor de gehele instelling, De taken van de commissie worden
beschreven in arl.7.2. De opsomming dekt de wettelijke eisen, De examencommissie
bestaat uit vier personen, waarvan twee externen. Tot anderhalf jaar geleden maakte
de algemeen directeur deel uit van de examencommissie.

, artikel 7.1 is er één
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samengesteld? Inmiddels is dat niet langer zo; wel is de algemeen directeur regelmatig als gast
aanweziq in de vergaderingen.

3.3 Taken examencomm¡ss¡e. De examencommissie voert haar wettelijke taken uit (7.12)

Borgt de
examencommissie
de kwaliteit van
de examens en
tentamens en het
eindniveau van
afgestudeerden?

D De kerntaak van de examencommissie in het hoger onderwijs is het bewaken van het
eindniveau van afgestudeerden. Desgevraagd wfst de examencomm¡ss¡e ¡n dit verband
op diverse kwaliteitsborgende processen en procedures, Nog niet altijd echter vervult zij
daarin zelf tfid¡g een actieve, initiêrende rol.

Het is gebleken dat het nog wel eens voorkomt dat geen enkele student slaagt voor een

bepaald tentamen, Positief is overigens dat de examencommissie de

tentamenresultaten grondig analyseert, In de ongeveer tw¡ntig studentendossiers die de

inspectie onderzocht werden diverse klachten van studenten aangetroffen, bijvoorbeeld
over tentamenopgaven, die in veel gevallen gegrond worden verklaard. De

examencommissie heeft naar aanleiding van het eerste conceptrapport aangegeven dat
zij in totaal twintig bezwaren heeft behandeld, waarvan twaalf gegrond zijn verklaard.

U¡t evaluatiegegevens en dossiers blijkt dat de toetsing afgelopen jaren op een aantal
punten tekortkomingen vertoonde. Studenten tonen zich behoorlijk kritisch op het
gebied van toets¡ng en beoordeling in het algemeen, op de aansluiting van de toetsing
op de inhoud van het programma en de duidelijkheid van beoordelingscriteria'
Verwacht mag worden dat de examencommissie in het geval van klachten en naar
aanleiding van kritische studentenevaluaties meer sturend en proactief optreedt,
bijvoorbeeld om problemen voor te zijn zodat deze niet achteraf gerepareerd hoeven te
worden.

Overeenkomstig hoofdstuk 8 van de onderwijs- en examenregeling handelt het
Examenbureau klachten van studenten af, Pas als de student het met de afhandeling
van de klacht niet eens is kan hij of zij bij de examencommissie een bezwaar indienen.
Belangrijke beslissingen en uitspraken worden als gevolg van deze handelwijze buiten
de examencommissie om door het Examenbureau genomen. Het ¡s niet aannemelijk dat
het Examenbureau daartoe over de benodigde expertise beschikt, daar het vooral een

administratieve rol vervult. Weliswaar betrekt het Examenbureau in behandeling van
klachten de docenten/modulebeheerders, maar dat neemt niet weg dat het proces zich

formeel onttrekt aan de waarneming van de examencommissie'
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3 CONCLUSIES

Onderzoeksvraag

De onderzoeksvraag luidde: hoe waarborgen instellingen dat een (ver)kort, versneld
of ge'intensiveerd opleidingstraject niet ten koste gaat van de te realiseren
eindkwalificaties of de studeerbaarheid van het programma?

Het onderzoek van de inspectie was risicogericht: zowel de selectie van de te
onderzoeken opleidingen als de uitvoering van het onderzoek richtte zich op (het
uitsluiten van) risico's. Aan de gekozen aanpak is inherent dat aan onderwerpen die
geen vragen opriepen geen of minder aandacht is besteed. Om die reden blijven de
conclusies beperkt tot de geconstateerde tekortkomingen. Onderstaand wordt eerst
het antwoord op de onderzoeksvraag gegeven. Daarna wordt dit toegelicht.

Antwoord op de onderzoeksvraag
Het generiek driejarige programma van 80 EC per jaar voldoet op enkele punten
niet aan de WHW waardoor niet volledig gewaarborgd is dat de beoogde
eindkwalificaties in de volle breedte en op het gewenste niveau worden gerealiseerd
Dat geldt in mindere mate ook voor het vernieuwde vierjarige programma.
Evaluaties onder studenten en modulebeschrijvingen wijzen op een soms soepele
toerekening van studiepunten en ruimte in het programma wat betreft de studielast
van studenten. Dat studenten - behalve als zij vanuit het vwo instromen - sinds
september 2011 een vierjarig programma volgen dat op onderdelen is verstevigd, is
een positieve ontwikkeling. De wettelijk vereiste documentatie van het nieuwe
programma is op een enkel te verbeteren punt na adequaat. De examencommissie
vervulde tot op heden haar wettelijke verantwoordelijkheden nog niet in voldoende
mate.

Toelichting

l. Opleidingsduur, studielast en zwaarte programma
Tot september 2011 werd de opleiding verzorgd in drie studiejaren van elk g0 Ec,
zonder dat daarbij onderscheid wordt gemaakt tussen (verschillende groepen)
studenten. uit oogpunt van studeerbaarheid is het niet wenselijk zo'n hoge
studielast per week - die neerkomt op ruim 46 uur per week - te programmeren. Er
zijn echter geen aanwijzingen dat de studenten inderdaad zoveel tijd aan hun studie
besteedden. De instelling beschikt niet over zodanige evaluatiegegevens over de
werkelijke studielast van studenten dat op grond daarvan kan worden vastgesteld
dat het programma als geheel inderdaad de verwachte24o EC omvat. op grond van
artikel 7.r4 van de wHW mag dit wel worden verwacht. Daarentegen zijn er
indicaties dat de werkelijke studielast geringer is dan op grond de wHW mag
worden verwacht, namelijk 120 Ec in plaats van de in artikel 7.4b, eerste lid, wHW
voorgeschreven 240 EC. Evaluaties onder studenten en de analyse van enkele
modules wijzen in de richting van een soms soepele toerekening van studiepunten
en van ruimte in het programma. In september 2011 heeft voor een eerste cohort
studenten de start plaatsgevonden van een vernieuwd programma dat uit vier jaren
van 60 EC bestaat. De inspectie acht al met al niet voldoende onderbouwd dat het
generiek driejarige programma voldoende gewicht heeft. Het nieuwe vierjarige
programma is op een aantal punten zwaarder dan het oude programma. Bij gebrek
aan goede gegevens geldt de vraag ten aanzien van de studielast in mindere mate
ook voor het vernieuwde vierjarige programma.
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2. Informatie en documentatie
De onderwijs- en examenregeling zelf biedt niet de informatie die de WHW in artikel
7.13 voorschrijft. In combinatie met de studiegids is de informatie voor het
overgrote deel wel adequaat. Over twee onderwerpen is de documentatie echter niet
toereikend:
a. de beroepspraktijkvorming, in het bijzonder de betreffende leerdoelen, de

beoordeling daarvan en de beoordeling van de geschiktheid van de
stageplaats(en) (WHW, art.7.73,|id 2 onder a en d);

b. de informatie over het driejarige traject van 80 EC per jaar (verschillen en
overeenkomsten met het vierjarige prog ramma ; precieze toelati ngscriteri a)
(WHW, artT.l3,lid 1 en lid 2, eerste volzin).

3, Examencommissie
De kerntaak van de examencommissie in het hoger onderwijs is op grond van artikel
7.12 tweede lid van de WHW het bewaken van het eindniveau van studenten.
Desgevraagd wijst de examencommissie in dit verband op diverse
kwaliteitsborgende processen en procedures. Nog niet altijd echter vervult zij daarin
zelf een actieve rol. Uit studentendossiers en vooral uit studentenevaluaties blijkt
dat de toetsing afgelopen jaren op een aantal punten tekortkomingen vertoonde.
Verwacht mag worden dat de examencommissie in dergelijke gevallen niet alleen
achteraf actie onderneemt maar ook beleid initieert om in de toekomst problemen
voor te zijn. Ook is de taakverdeling tussen docenten/modulebeheerders,
Examenbureau en de examencommissie met betrekking tot de afhandeling van
klachten zo dat de examencommissie onvoldoende betrokken is. Op grond hiervan
constateren wij dat de examencommissie tot op heden haar wettelijke taken op
grond van artikel 7.lZb nog niet in voldoende mate vervulde.

Overige aandachtspunten

1. Examengarantieregeling
In de brochure is sprake van een examengarantieregeling: als de student aan het
begin van de studie 750 euro betaalt heeft deze het recht onder voorwaarden (80
procent aanwezigheid, 80 procent huiswerk gemaakt) na de nominale opleidingsduur
nog twee jaar kosteloos colleges te volgen en examens te maken. De onderwijs- en
examenregeling en de studiegids vermelden deze optie niet. De naam van deze
regeling ¡s niet opportuun. De suggestie wordt gewekt dat door het betalen van een

bepaald bedrag gegarandeerd is dat het examen wordt behaald.

2. Dalende studenteninstroom
De instelling wordt sinds langere tijd geconfronteerd met een dalende
studenteninstroom. De trend is zodanig dat deze zorgen baart uit oogpunt van
continuiteit van de instelling, mede gelet op het feit dat studenten momenteel op
zes verschillende locaties die verspreid zijn over het land, onderwijs volgen.
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4 VERVOLGTOEZICHT

De inspectie verzoeK de instelling de geconstateerde tekortkomingen te herstellen
en na te gaan of deze zich ook bij andere geaccrediteerde opleidingen voordoen.

Het College van Bestuur wordt verzocht uiterlijk per 1 december 2O13 een
rapportage aan de Inspectie van het Onderwijs toe te zenden met ¡nformatie over
het gevoerde beleid en de oerealiseerde (en de eventueel nog te realiseren)
verbeteringen, De inspectie neemt het initiatief om in de tussenliggende periode met
het bevoegd gezag over de voortgang te spreken.

Omdat mogelijk niet alle verbeteringen op korte termijn kunnen worden gerealiseerd
is de verbeteftermijn op één jaar gesteld. De inspectie gaat er van u¡t dat,
verbeteringen die eerder kunnen worden gerealiseerd ook inderdaad eerder in gang
worden gezet. In het vervolgtoezicht staan de werkelijk gerealiseerde verbeteringen
centraal. De inspectie vraagt daarom niet om toezending van een verbeterplan.
Vanzelfsprekend staat het de instelling desondanks vrij een verbeterplan aan de
inspectie toe te zenden. Er zal echter geen separate beoordeling of terugkoppeling
plaatsvinden ten aanzien van verbeterplannen die aan de inspectie worden
voorgelegd.

Verzocht wordt in deze rapportagg voor elk van de tekortkominqen aparf aan te
geven:

1. welke concrete maatregelen zijn getroffen,
2. welke actoren/verantwoordelijken betrokken zíjn of waren,
3. wat de concrete resultaten zijn van het verbeterbeleid,
4. wanneer de verbeteringen gerealiseerd zijn.

Op grond van deze informatie worden afspraken gemaakt over de vervolgprocedure.
Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat het onderzoek wordt gesloten of dat een
verificatie-onderzoek op locatie plaatsvindt.

De inspectie informeeft de NVAO over de uitkomsten van het onderzoek. Het is aan
de NVAO ter beoordeling of - en zo ja op welke wijze - dat leidt tot eventuele
aanvullende activiteiten van de NVAO.
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BIJLAGE I: BEOORDELINGSKADER

Onderstaand beoordelingskader is per instelling proportioneel toegepast: niet in alle
onderzoeken zijn alle aspecten beoordeeld. Uitgangspunt is hoofdstuk 7 van de WHW.
Niet alle geldende wetsartikelen zijn verwerkt: er is een selectie gemaakt van de meest
relevante bepalingen.l Verwijzingen naar de WHW zijn niet altijd letterlijke weergaven.

Wat de afzonderlijke oordelen betreft zijn de mogelijke uitkomsten:
r J (ia) als aan het criterium voldaan is;
r D (deels) als aan het criterium ten dele voldaan is;
o N (nee) als aan het criterium niet voldaan is;
c ? als het criterium bij gebrek aan informatie niet kon worden beoordeeld;
. NVT (niet van toepassing) als het betreffende punt niet aan de orde is.

I In de bestuurlijke afspraken tussen NRTO en OCW is als uitgangspunt opgenomen dat ook privaat
gefinancierde hbo-bacheloropleidingen (conform de WHW) vierjarige programma's kennen met een omvang
van 60 EC per jaar. Daarnaast zijn verkorting, versnelling en maatwerkoplossingen mogelijk mits dit past bij
de deelnemer(s) en op deugdelijke wijze wordt vormgegeven. In het bijzonder voor vwo'ers is het van
belang uitdagende leerroutes in te richten ¡n de vorm van driejarige bachelorople¡d¡ngen. Reeds in augustus
2009 is met OCW en de NVAO overeengekomen dat verkorte intensieve programma's van 240 EC mogelijk
zijn op voorwaarde dat door de aanbieder zeer goed is beargumenteerd dat er een zorgvuldige selectie
plaatsvindt, het programma studeerbaar is, de voorzieningen en de beschikbaarheid van het personeel
adequaat zijn en het eindniveau gerealiseerd wordt.

1. VOOR.LICHTING EI{ TOELAÎING
1.1 Informatie. Het instellingsbestuur verstrekt goede informatie over de

instroommogelijkheden en toelatingsvoorwaarden aan studenten en aanstaande
studenten (7.I3. 7.L5).

De informatie is zodanig dat de (aanstaande) student zich een goed oordeel kan vormen
over de inhoud en de inrichting van het onderwijs en de examens en
opleidingsmogelijkheden kan vergelijken (7,15). Het betreft informatie over in ieder geval
de instelling, het onderwijs en de opleidingsnamen, en in het bijzonder (7.13 en 7,15):
a. toelat¡ng en intake,
b. vooropleidingsniveau en aanvullende eisen,
c. inhoud programma en eventuele eisen die aan de werkplek worden gesteld,
d, opleidingsduur en studielast,
e. opleidingsvormen (vt, dt, du, Ad) en -varianten (regulier, intensief, etc.),
f, vrijstellingsmogelUkheden; verkorte of versnelde opleidingen en/of maatwerktrajecten,
c¡, de te behalen oraad.
1.2 fntake. De aanmelding- en intakeprocedures zijn er op gericht onderwijs te bieden

dat zo goed mogelijk aanslu¡t op de behoeften van de student en op de kennis,
houdinq en vaardiqheden die de student zich al eiqen heeft qemaakt.

Verwacht wordt dat procedures, voorwaarden, beoordelingscr¡teria en beslissingen i.v,m.
toelating tot de opleiding en tot eventuele opleidingsvarianten goed zijn gedocumenteerd,
dat de instelling deugdelijke instrumenten hanteert om vast te stellen of een (aankomende)
student in aanmerking komt voor toelating en voor vrijstelling voor één of meer
proqrammaonderdelen en dat sprake is van heldere criteria en een goede beslisprocedure.
1.3 Beroepspraktijkvorming. Het is duidelUk of en welke eisen aan de werkkring

worden gesteld, welke functie de werkkring vervult in de opleiding en hoe dat
beoordeeld wordt (7.27; 7.7).

Ten aanzien van deeltijdopleidingen kan het instellingsbestuur aanvullende eisen aan de
werkkring van de student stellen. Deze eisen dienen dan in de onderwijs- en
examenregeling te zijn vastgelegd en de betreffende werkzaamheden dienen in de
onderwijs- en examenregeling als onderwijseenheid te zijn aangewezen (7.27),
Een duale opleiding is zodanig ingericht dat het volgen van onderwijs gedurende een of
meer perioden wordt afgewisseld met beroepsuitoefening in verband met dat onderwijs
(7.7). De studielast van het deel van de duale opleiding dat wordt gevormd door de
beroepsuitoefening in verband met het onderwijs, bedraagt een door het instellingsbestuur
in de onderwijs- en examenregeling te beargumenteren aantal EC (7.7). In de onderwijs- en
examenreoelino wordt voor een duale ooleidinq in ieder qeval aanqeqeven:
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a. de tijdsduur en periode(n) die in de beroepsuitoefening wordt doorgebracht,
b, de minimale studielast van dat deel van de opleiding.
De beroepsuitoefening binnen een duale opleiding vindt plaats op basis van een
overeenkomst tussen instelling, student en bedrijf/organisatie, Deze regelt de rechten en
verplichtingen van partijen en bevat ten m¡nste informatie over (7.7):
a, de duur van de overeenkomst en de tijdsduur en periode(n) van de

beroepsuitoefening,
b. de begeleiding van de student,
c, dat deel van de kwalificaties dat de student tijdens de beroepsuitoefening dient te

realiseren,
d. de beoordeling daarvan,
e. de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden

ontbonden.
L.4 Vooropleiding. Studenten die zijn ingeschreven voor een opleiding voldoen aan

de vooropleidingseisen (7,24) en - voor zover van toepassing - aan de nadere
vooropleidinqseisen (7,25) en de aanvullende eisen (7,26 en 7,26a),

1.5 Toelatingsonderzoek. Studenten van 21 jaar of ouder die niet aan de
vooropleidingseisen voldoen ondergaan voorafgaand aan de inschrijving voor de
opleiding een toelat¡nqsonderzoek (7.29).

Doel van het toelatingsonderzoek is vaststellen of de aankomende student geschikt is voor
het betreffende onderwus en de Nederlandse taal voldoende beheerst om met vrucht het
onderwijs te kunnen volgen, Het instellingsbestuur laat zich bij haar toelatingsbeslissing
adviseren door een door haar ingestelde commissie (7.29). De eisen die bij het
toelatingsonderzoek worden gesteld zijn opgenomen in de onderwijs- en
examenregelin g (7.29),

2. ONDERWIJS
2.L Informatie. Het instellingsbestuur verschaft tijdig goede informatie over de inhoud

van het onderwiis (7,13,7,L5\.
Het instellingsbestuur stelt voor elke opleiding of groep van opleidingen een onderwijs- en
examenregeling vast met duidelijke en volledige informatie over de opleiding (7.13), In de
onderwijs- en examenregeling worden de procedures en rechten en plichten vastgelegd
met betrekking tot het onderwijs, de tentamens en de examens. Daaronder worden ten
minste begrepen (7. 13) :

a. de inhoud van de opleiding en van de daaraan verbonden examens,
b. de studielast van de opleiding en van elk van de daarvan deel uitmakende

onderwijseenheden.
c, de inhoud van de afstudeerrichtingen en de uitstroomvarianten van de opleiding,
d. de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een student zich

bij beeindiging van de opleiding moet hebben verworven,
e. de voltijdse, deeltijdse of duale inrichting van de opleiding,
f. de wijze waarop de studievoortgang wordt bewaakt,
S, de gronden waarop de examencommissie voor eerder met goed gevolg afgelegde

tentamens of examens in het hoger onderwijs, dan wel voor buiten het hoger
onderwijs opgedane kennis of vaardigheden, vrijstelling kan verlenen van het afleggen
van een of meer tentamens.

2.2 Opleiding. Het onderwijs wordt aangeboden in de vorm van opleidingen: een
opleiding is een samenhangend geheel van onderwijseenheden gericht op de
verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van inzicht, kennis
en vaardigheden, met een nader onderbouwde studielast die in overeenstemming is
met de wettelijke eisen (7.3).

De studielast van elke opleiding en elke onderwijseenheid wordt uitgedrukt in studiepunten
De studielast voor een studiejaar bedraagt zestig studiepunten (EC). Zestig studiepunten is
gelijk aan 1680 uren studie (7,4). De studielast van een BA-opleiding in het HBO is 240 ÊC,
De studielast van een MA-opleidinq in het HBO is 60 EC (7.4b\.
2.3 Studeerbaarheid. Een opleiding is zo ingericht dat een student redelijkerwijs in

staat wordt gesteld om te voldoen aan de interne normen voor de studielast en de
externe normen voor de studievoortqanq (7.4').

De studielastnormen zijn geëxpliciteerd en het programma is zo ingericht dat de opleiding
studeerbaar is. Als een voltijdprogramma gebaseerd is op meer dan 60 EC per jaar wordt
verwacht dat het instellingsbestuur aantoont dat dit niet ten koste gaat van de
studeerbaarheid van het programma.
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2.4 Propedeuse. Elke hbo-opleiding heeft een propedeutische fase met als functie
oriëntatie, selectie en verwiizinq van de student (7,8),

Aan de propedeutische fase is een propedeutisch examen verbonden, tenzij in de
onderwijs- en examenregeling anders is bepaald, De studielast van de propedeuse is 60 EC.

De propedeuse is gericht op het verkrijgen van inzicht in de inhoud van de opleiding en op
verwiizinq en selectie aan het eind van de propedeutische fase (7.8).
2.5 Uitvoering. Het onderwijs wordt verzorgd overeenkomstig het beleid en de

procedures die binnen de instelling gelden en overeenkomstig de wettelijke
voorschriften.

3. TENTAMINERTNG. EXAMINERING
3.1 Informatie. Het instellingsbestuur verschaft voor elke opleiding goede informatie

over de inhoud van de tentamens en de examens (7.13).
De onderwijs- en examenregeling bevat in ieder geval ¡nformatie over (7'13):
a. aantal en volgtijdelijkheid van tentamens en de momenten waarop deze afgelegd

kunnen worden,
b, de volgorde waarin, de tijdvakken waarbinnen en het aantal malen per studiejaar dat

de gelegenheid wordt geboden tot het afleggen van de tentamens en examens,
c, waar nodig: de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens,
d. of de tentamens mondeling, schriftelijk of op een andere wijze worden afgelegd,
e. de wijze waarop lichamelijk of zintuiglijk gehandicapte studenten in de gelegenheid

worden gesteld tentamens af te leggen,
f, de termijn waarbinnen de uitslag van een tentamen bekend wordt gemaakt,

S. de wijze waarop en de termijn waarbinnen de student inzage krijgt in zijn beoordeelde
werk en kennis kan nemen van vragen en opdrachten en van de normen aan de hand
waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden,

h. waar nodig, dat het met goed gevolg afgelegd hebben van tentamens voorwaarde is

voor de toelating tot het afleggen van andere tentamens,
i. waar nodig, de verplichting tot het deelnemen aan praktische oefeningen met het oog

op de toelatinq tot het afleqqen van het desbetreffende tentamen.
3.2 Benoeming en samenstelling examencommissie. Het instellingsbestuur stelt per

opleidinq of qroep van opleidinqen een examencommissie in (7.I2).
Het instellingsbestuur benoemt de leden van de examencommissie op basis van hun
deskundigheid. Tenminste één lid is als docent verbonden aan de opleiding (7.12a). Het
instellingsbestuur zorgt dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de
examencommissie voldoende is qewaarborqd (7,L2b).
3.3 Taken examencomm¡ssie. De examencommissie stelt op objectieve en deskundige

wijze vast of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en
examenregeling stelt ten aanzien van de kennis, het inzicht en de vaardigheden die
nodiq ziin voor het verkrijgen van een graad (7,12),

De examencommiss¡e (7,l2b):
a. borgt de kwal¡teit van de examens en tentamens,
b, stelt regels vast over de uitvoering van haar taken en de maatregelen die zij kan

nemen,
c. stelt richtlijnen vast om de uitslag van tentamens/examens te beoordelen en vast te

stellen,
d. verleent vrijstellingen voor het afleggen van een of meer tentamens,
e. beslist in geval van fraude van studenten,
f, stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden t,b.v, instellingsbestuur of

decaan.
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BIJLAGE II: TOELICHTING OP HET ONDERZOEK

Aanleiding
Flexibele opleidingen en maatwerktrajecten die studenten in staat stellen een
opleiding vlot te doorlopen zijn een groot goed. Ze bieden vaak extra mogelijkheden
voor studenten in het perspectief van een leven lang leren en voor verdere
loopbaanontwikkeling. Dat geldt zeker als de opleiding voortbouwt op eerder
verworven kennis en ervaring of als de werkomgeving van de student een passende
rol krijgt in het opleidingstraject. Snelle studieroutes en intensieve trajecten mogen
er echter niet toe leiden dat concessies worden gedaan aan kwaliteit, niveau of
studeerbaarheid. Zij dienen te voldoen aan de Wet op hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek (WHW). Naar aanleiding van ervaringen in het toezicht,
publiek toegankelijke informatie van instellingen en externe signalen vroegen wij
ons af of in het hoger beroepsonderwijs aan deze voorschriften altijd wordt voldaan.

Korte of versnelde opleidingstrajecten dienen aan een aantal voorwaarden te
voldoen:
1. er moet sprake zijn van een passende toelatings- en íntakeprocedure waarbij -

voor zover relevant - eerder verworven kennis en ervaringen op verantwoorde
wijze tot vrijstellingsbeslissingen leiden;

2. de inrichting van het programma en de geprogrammeerde studielast moeten de
student in staat stellen in de geplande tijd de gewenste eindkwalificaties te
realiseren zoals die in de onderwijs- en examenregeling moeten zijn vastgelegd;

3. bij een beroep op de huidige werkplek moet de functie daarvan in de opleiding
duidelijk zijn, evenals de criteria waaraan de werkplek moet voldoen;

4. vooraf en tijdens de opleiding wordt goede informatie aan de student verstrekt
over deze (en verwante) onderwerpen;

5. elke student doorloopt een volwaardige opleiding zoals bedoeld in de WHW, op
basis van een programma dat door de NVAO geaccrediteerd is;

6. de examencommissie vervult haar wettelijke taken naar behoren.

Deze randvoorwaarden voor kwaliteit komen voort uit de WHW

Vraagstelling
Het voorgaande leidde tot de onderzoeksvraag: hoe waarborgen instellingen dat een
(ver)kort, versneld of geïntensiveerd opleidingstraject niet ten koste gaat van de te
realiseren eindkwalificaties of de studeerbaarheid van het programma?

Risico-oriëntatie
Wij hebben de onderzochte opleidingen niet op basis van een aselecte steekproef
gekozen. Er is sprake van een risicogericht onderzoek en niet van een onderzoek dat
beoogt een representatief beeld te geven van het hoger onderwijs als geheel.
Begonnen is wel met een aselecte steekproef van 50 procent van alle instellingen
voor hoger onderwijs die geaccrediteerd bacheloronderwijs aanbieden. Het betrof
instellingen voor bekostigd en niet-bekostigd wetenschappelijk onderwijs en hoger
beroepsonderwijs. Deze selectie is aangevuld met opleidingen en instellingen
waarover op grond van signalen van derden en gegevens uit het toezicht informatie
beschikbaar was die vragen opriep vanuit het perspectief van de onderzoeksvraag.

Vooronderzoek
Van 52 instellingen is in het vooronderzoek eerst de website geanalyseerd. Per
instelling is - afhankelijk van de omvang van het aanbod - de informatie van één of
meerdere opleidingen onderzocht. Het ging om 174 opleidingen in totaal. De analyse
daarvan vond plaats op basis van informatie die op risico's duidde voor de naleving
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van de wet, de kwaliteitswaarborgen, de studeerbaarheid en/of het volledig
realiseren van de eindkwalificaties. Daarbij is gekeken naar de volgende aspecten
1. de omvang van de (geprogrammeerde) opleidingsduur,
2. de omvang van de (genormeerde of gerealiseerde) studielast,
3. de omvang van vrijstellingen en/of de wijze waarop deze worden verleend,
4. de wijze waarop en de mate waar¡n de beroepspraktijk een rol speelt in de

opleiding,
5. de kwaliteit van de informatie over deze onderwerpen,
6. de informatie over overige kwaliteitswaarborgen, zoals de examencommissie.

Selectie opleidingen en instellingen
Van de dertig meest opvallende opleidingen (bij evenzoveel instellingen) is
vervolgens de onderwijs- en examenregeling en/of de documentat¡e over de
accreditatie beoordeeld op grond van dezelfde aspecten. Vervolgens is een selectie
gemaakt van dertien opleidingen en instellingen die voor een onderzoek in
aanmerking kwamen. Daarvoor is een weging gemaakt van meer en minder
risicovolle situaties. Alle dertig opleidingen riepen in meer of mindere mate vragen
op. In eerste instantie zijn de meest risicovolle instellingen geselecteerd voor nader
onderzoek.

Algemeen kader
Het onderzoek vindt plaats binnen de geldende wettelijke vereisten en afspraken.
Wat dit laatste betreft is het Hoofdlijnenakkoord tussen het ministerie van OCW en
de NRTO dat in januari 20L2 tot stand kwam relevant. Daarin zijn de volgende voor
dit onderzoek relevante passages opgenomen:
. ook privaat gefinancierde (voltijdse) hbo-bacheloropleidingen kennen conform

de WHW vierjarige programma's met een omvang van 60 EC per jaar;
. verkorting, versnelling en maatwerkoplossingen zijn mogelijk mits passend bij

de deelnemer(s) en op deugdelijke wijze vormgegeven;
. in het bijzonder voor vwo'ers is het van belang uitdagende leerroutes in te

richten in de vorm van driejarige bachelortrajecten;
. reeds in augustus 2009 is met OCW en de NVAO overeengekomen dat verkorte

intensieve programma's van 240 EC mogelijk zijn op voorwaarde dat door de
aanbieder zeer goed is beargumenteerd dat er een zorgvuldige selectie
plaatsvindt, het programma studeerbaar is, de voorzieningen en de
beschikbaarheid van het personeel adequaat zijn en het eindniveau gerealiseerd
wordt.

Overigens zijn ook in het Hoofdlijnenakkoord tussen de HBO-raad en het ministerie
van OCW afspraken gemaakt over onderwerpen die aan het onderzoeksthema
gerelateerd zijn, zoals studiesucces en flexi biliseri ng.

Beoordelingskader
In november 2OLL zijn de betrokken instellingen - en hun vertegenwoordigende
organisaties de HBO-raad en de NRTO - schriftelijk over het onderzoek
geïnformeerd. Voorafgaand aan het bezoek is het beoordelingskader voor dit
onderzoek aan de instellingen toegezonden (zie bijlage I). Het beoordelingskader is
een selectie van die wettelijke bepalingen die relevant zijn voor het onderzoek. Het
benoemt hoofdonderwerpen, en per hoofdonderwerp onderliggende aspecten, zo'n
20 in totaal. Het beoordelingskader is per instelling propottioneel toegepast: niet in
alle onderzoeken zijn alle aspecten beoordeeld.

Bezoek op locatie
Bij alle opleidingen heeft een bezoek plaatsgevonden door twee of drie medewerkers
van de inspectie, gedurende een dag. Voor het bezoek is de instellingen gevraagd
om de volgende documentatie toe te zenden:
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7. de onderwijs- en examenregeling 20LL/2OL2 zoals bedoeld in de WHW;
2. de studiegids van de opleiding;
3. eventuele agnvullende informatie die nodig is voor een goed beeld van:

a. het vrijstellingsbeleid en de vrijstellingsmogelijkheden van de opleiding;
b. de rol van de werkplek in de opleiding;
c. de opleidingsduur en studielast van de opleiding;
d. het maatwerkaanbod en het aanbod van verkorte of versnelde opleidingen;

4. enkele gegevens over studentenaantallen en de gemiddelde afstudeerduur van
alle geaccrediteerde opleidingen samen en van de betreffende opleiding apart.
Het betrof gegevens over de drie meest recente studiejaren.

Wij vroegen de instellingen om tijdens het bezoek informatie ter beschikking te
hebben over de werkelijke studielast, de examencommissie (besluiten, notulen) en
te selecteren studentendossiers (vrijstellingen, werkplekbeoordelingen,
werkstukken, behaalde resultaten). Tijdens het bezoek is in alle gevallen gesproken
met het management van de opleiding en de examencommissie. In veel gevallen
vond ook een gesprek plaats met de directie c.q. het college van bestuur. De keuze
daartoe werd overgelaten aan de instelling. Daarnaast werden in veel gevallen
gegevens uit de digitale studenten- en/of cijferadministratie ingezien. De
belangrijkste overige informatiebronnen worden in bijlage III vermeld. In alle
gevallen is aan het eind van de bezoekdag een terugkoppeling gegeven van de
voorlopige bevindingen.

Afstemming met de NVAO
De inspectie onderzoekt niet of en in welke mate de eindkwalificaties worden
gerealiseerd. Die taak is voorbehouden aan de NVAo. wel ondeaoeken wij of de
WHW wordt nageleefd. Het gaat dan met name om de wettelijke
kwaliteitswaarborgen, waaronder adequate documentatie van de opleiding en een
examencommissie die overeenkomstig de wHW functioneert. Verder zijn de
algemene bepalingen over de opleiding van belang, zoals die met betrekking tot de
studielast en de evaluatie daarvan. op het moment dat opleidingen op één of meer
van deze onderwerpen niet aan de wettelijke eisen voldoen dient zich de vraag aan
of de beoogde eindkwalificaties in alle gevallen in de volle breedte en met de
gewenste diepgang worden gerealiseerd. Als sprake is van twijfel informeren wij de
NVAO. De NVAO beslist vervolgens of zij zelf vervolgstappen zet en wat de inhoud
daarvan is.

Onderwerpen van onderzoek
Hierna wordt een aantal van de onderwerpen van het onderzoek en het belang
ervan verder toegelicht.

l. Studielast
Artikel 7.4b van de WHW bevat de norm voor de studielast van opleidingen in het
hoger beroepsonderwijs: 240 EC van 28 studie-uren. Artikel 7.I4van de WHW
schrijft voor dat de onderwijs- en examenregeling regelmatig wordt beoordeeld en
dat daarbij het tijdsbeslag voor studenten dat uit het programma voortvloeit in ieder
geval aan de orde komt. Artikel 7.]-3,lid 2, onder e, van de WHW schrijft in dit
verband voor dat de onderwijs- en examenregeling informatie bevat over de
studielast van de opleiding en van elk van de daarvan deel uitmakende
onderwijseenheden. op grond van artikel 7.14 wHW mag worden verwacht dat de
opleiding de door studenten gerealiseerde studielast regelmatig evalueert, dat wil
zeggen meet, analyseert en beoordeelt, en kan toelichten op grond van welke
normen of systematiek aan programmaonderdelen een zeker aantal EC wordt
toegerekend. van de instelling mag met andere woorden worden verwacht dat zij
zich kan verantwoorden over de studielast van haar opleiding(en).
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Verbijzondering
Het belang van goede informatie over de werkelijke studielast neemt toe als één of
meer van de volgende situaties zich voordoet.
a. De opleiding wijkt qua vorm en/of inrichting af van wat op grond van de WHW

mag worden verwacht. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als studenten in deeltijd
studeren terwijl het curriculum is geprogrammeerd met een opleidingsduur die
gelijk is aan of korter is dan gebruikelijk is voor voltijdse studenten. Daar is ook
sprake van als per jaar 80 EC wordt geprogrammeerd en studenten dus geacht
worden aanzienlijk meer dan veertig uur per week te studeren.

b. De opleiding heeft een gedifferentieerde studentenpopulatie op grond waarvan
onderscheidingen worden verwacht. Denk aan verschillen tussen bijvoorbeeld
vwo-instroom, havo-instroom, wel- en niet-verwante mbo-instroom, studenten
met een relevante werkkring en studenten zonder relevante werkkring, etc.
Vooral als een beroep wordt gedaan op de redenering dat bepaalde groepen
studenten sneller kunnen studeren dan gemiddeld, wordt verwacht dat dit tot
uiting komt in verschillen in vrijstellingen, in de inhoud van het programma of in
de snelheid waarmee het programma kan worden doorlopen.

c. De opleiding is of wordt grondig herzien. In dat geval verwachten we dat
inschattingen voor het nieuwe curriculum gebaseerd zijn op ervaringsgegevens
van het oude programma of van andere opleidingen, en dat het realiteitsgehalte
van de uitgangspunten is getoetst.

d. Studentevaluaties of rapportages in het kader van de accreditatie zijn kritisch
over één of meer van de onderwerpen studielast, opleidingsduur of het niveau
van de opleiding. Verwacht mag worden dat de opleiding rekenschap geeft van
dergelijke signalen en verbeteringen initieert, mede op basis van feitelijke
informatie met betrekking tot de studie-inspanningen die studenten verrichten.

Kenmerken van de student
Dat oudere studenten met werk- en/of levenservaring veelal efficiënter kunnen
studeren dan studenten die rechtstreeks vanuit het voortgezet onderwijs aan de
studie beginnen behoeft geen betoog. De vraag is echter wel in welke mate dat
geldt en hoe dit in de opleiding een plaats krijgt. Als het verschil tussen de
verwachte studielast van 240 EC voor een hbo-bacheloropleiding en de werkelijke
studielast aanzienlijk is mag worden verwacht dat de opleiding het verschil kan
onderbouwen. Zeker dan volstaat een verwijzing naar een algemene, niet
gedocumenteerde, normatieve concurrencyfactor niet. In de praktijk zullen niet alle
studenten meer levens- en werkervaring hebben, en ook beschikken vaak niet alle
studenten over een (voor de opleiding relevante) baan. Ook de mate waarin een
functie voor de opleiding relevant is zal van geval tot geval verschillen. Verwacht
mag worden dat deze verschillen en nuances bijvoorbeeld in de toelatingsprocedure
tot uiting komen.

Generiek verkorte opleidingstrajecten zijn vanzelfsprekend wel mogelijk als alle
studenten voorafgaand aan de toelating tot de opleiding via een adequate
intakeprocedure worden beoordeeld en geselecteerd. In die gevallen is het effect dat
de opleiding uitsluitend wordt aangeboden aan een specifieke doelgroep. Daarbij kan
het bijvoorbeeld gaan om studenten die allemaal over een voor de opleiding
relevante werkplek beschikken, relevante werkervaring hebben of over een
relevante mbo-opleiding op niveau 4 beschikken. De geschiktheid van de werkplek
ten behoeve van het onderwijs dient dan op verantwoorde en aantoonbare wijze te
worden beoordeeld. Vaak wordt echter niet of onvoldoende beoordeeld of en welke
leerdoelen of competenties al zijn gerealiseerd, op welk niveau, etc. Ook is uit de
beoordeling zelden te achterhalen of en hoe is vastgesteld of de werkplek inderdaad
voldoende relevant is om een rol te spelen in de opleiding. Hetzelfde geldt voor de
eis van eerdere relevante werkervaring. Vaak is ook de documentatie van het
beoordelingsproces onder de maat. Dat geldt als bijvoorbeeld uitsluitend op basis

3478668 (Ver)korte opleidingen in het hoger onderwijs, rapportage HBO Nederland 19



van summ¡ere omschrijvingen en een algemeen functieprofiel tientallen EC worden
toegekend.

Aantal weken per studiejaar
Waar informatie over de werkelijke studielast van studenten ontbrak of informatie
over bijvoorbeeld de geprogrammeerde studieduur daar aanleiding toe gaf, hebben
wij op basis van beschikbare gegevens een schatting gemaakt van de werkelijke
studielast. In deze berekening speelt veelal het aantal studieweken per jaar een rol,
in combinatie met gegevens over aantallen studie-uren per week. De WHW gaat
voor voltijdopleidingen uit van 42 studieweken per jaar. Dit beschouwen wij niet als
een hard voorschrift of een vaste norm: opleidingen kunnen hier redelijkerwijs van
afwijken. In het geval van zelfstudie en afstandsonderwijs ligt dat bijvoorbeeld ook
voor de hand. Studiejaren van 52 actieve weken achten wij uit oogpunt van
studeerbaarheid echter niet reëel. Als uitgangspunt is in de rapportages vaak 48
studieweken gehanteerd, tenzij specifieke informatie aanleiding gaf om een ander
aantal weken te hanteren.

2. Examencommissie
Per 1 september 2010 is hoofdstuk 7 van de wet op hoger onderwijs op een aantal
punten veranderd met de invoering van de Wet versterking besturing. Een
belangrijke wijziging betreft de taak van de examencommissie. Vanaf 1 september
2010 heeft de examencommissie op grond van artikel 7.12 tweede lid als hoofdtaak
om op objectieve en deskundige wijze vast te stellen of een student voldoet aan de
voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van de kennis,
het inzicht en de vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. Met
de wetswijziging krijgt de examencommissie tevens de taak om inhoudelijke
richtlijnen op te stellen. Dit veronderstelt een proactieve rol van de
examencommissie, en betrokkenheid bij het beoordelen en waarborgen van de
zorgvuldigheid van de toetsings- en examenprocedures en van het behaalde
eindniveau. Het onderschrijft het belang van een goede onderwijs- en
examenregeling waarin een relatie wordt gelegd tussen de te realiseren
eindkwalificaties, de programmaonderdelen en de bijbehorende toetsing.

3. Wettelijk voorgeschreven documentatie
Studenten, docenten, examinatoren, leden van examencommissies en
leidinggevenden dienen goed te worden geïnformeerd. De onderwijs- en
examenregeling moet daartoe de inhoud van het onderwijs, de tentaminering en de
examinering op duidelijke en samenhangende wijze beschrijven. De onderwijs- en
examenregeling vormt immers het basisdocument waarin de geldende procedures
en de rechten en plichten van zowel de studenten als de opleiding zijn vastgelegd.
De formulering van het eerste en hettweede lid van art.7.I3 WHW is met het oog
hier op per 1 september 2010 aangescherpt. Hoe het onderwijs ingericht is, welke
eindkwalificaties gerealiseerd dienen te worden en hoe deze worden getoetst is ook
belangrijke informatie voor de examencommissie, niet alleen als houvast bij het
uitoefenen van haar kwaliteitsbewaking maar ook als transparante basis in geval
van klachten of verschillen van inzicht met studenten. Artikel 7.13 van de Wet op
het hoger onderwijs geeft een niet-limitatieve opsomming van de onderwerpen die
in de onderwijs- en examenregeling dienen te zijn opgenomen. In geval van een
meningsverschil moet de onderwijs- en examenregeling uitsluitsel kunnen geven of
als eenduidig vertrekpunt kunnen dienen voor een oplossing. Een goede onderwijs-
en examenregeling is dus ook een belang van de opleiding zelf. Artikel 7.15 van de
WHW schrijft in meer algemene zin voor dat goede informatie wordt verstrekt aan
studenten en aan aanstaande studenten.

Van'OER' naar'wettelijk voorgeschreven documentatie'
Het begrip onderwijs- en examenregeling is in ons onderzoek ruim geïnterpreteerd.
N¡et alle informatie over de opleiding hoeft in de onderwijs- en examenregeling zelf
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te zijn opgenomen. Voor uitwerkingen en toelichtingen kan worden verwezen naar
met name genoemde andere informatiebronnen. De hoofdlijnen dienen echter wel in
samenhang te worden beschreven. Veel hogescholen kiezen er voor een deel van de
informatie die op grond van art.7.13 van de WHW in de onderwijs- en
examenregeling dient te zijn opgenomen in de studie- of opleidingsgids op te
nemen. Wij hebben in alle gevallen ook de studie- of opleidingsgids in de
beoordeling van de wettelijk voorgeschreven documentatie betrokken. Welke
bepalingen wel en welke niet tot de onderwijs- en examenregeling behoren moet
echter duidelijk zijn. Deze bepalingen moeten ook tijdig bekend en goed
toegankelijk zijn. Het is van belang dat de student zich tijdig, dat wil zeggen
voorafgaand aan de deelname aan het betreffend onderwijs, moet kunnen
informeren.

Wat niet voldoet
Als de informatie die in artikel 7.13 isvoorgeschreven wordtverstrektvia media die
de aankomende student niet kan raadplegen is dat ontoereikend. Wat derhalve niet
voldoet zijn (verwijzingen naar):
a. cruciale informatie die opgenomen is in niet nader geduide documenten, of

documenten waarvan de formele status niet duidelijk is;
b. documenten die gewijzigd kunnen worden zonder dat hiertoe formeel is besloten

(door het college van bestuur of via mandatering);
c. documenten die pas na inschrijving verstrekt worden of toegankelijk zijn.

Informatie over de te realiseren eindkwalificaties
De wetgever verwacht op grond van art. 7.13 lid 2 onder c in samenhang met
artikel 7.3,lid 2 van de WHW dat instellingen in de onderwijs- en examenregeling
informatie verstrekken over de te realiseren opleidingsspecifieke eindkwalificaties.
Dit impliceert dat de eindkwalificaties gerelateerd worden aan bijvoorbeeld de fasen
in de opleiding en aan (clusters van) afzonderlijke programmaonderdelen. Een
enkelvoudige lijst generieke (beroeps)rollen zoals'projectleider', 'ontwikkelaar',
'adviseur', of een opsomming van de zogenaamde Dublin-descriptoren, volstaat niet.

Toetsing
Uit artikel 7.13 lid 2 onder lvan de WHW volgt dat de onderwijs- en examenregeling
adequate informatie dient te bevatten over de toetsvormen die worden gehanteerd.
Verwacht mag worden dat dit per programmaonderdeel wordt toegelicht en dat de
onderwijs- en examenregeling de algemene vormen van toetsing die worden
toegepast, beschrijft in relatie tot de inhoud en de doelen van de opleiding.

Vrijstellingsgronden
De WHW schrijft in art. 7.13 lid 2 onder r voor dat de opleiding de gronden waarop
de examencommissie vrijstellingen verleent in de onderwijs- en examenregeling
vermeldt. Wij verwachten hier informatie over opleidingsspecifieke
vrijstellingsgronden. Het kan bijvoorbeeld gaan om verwante mbo-opleidingen die
recht (kunnen) geven op vrijstellingen, verkorte opleidingen voor vwo-instroom of
samenwerkingsafspraken met individuele onderwijsinstellingen. Een algemene
instellingsbrede tekst of een vermelding dat de examencommissie over vrijstellingen
beslist is ontoereikend.

4. Beroepspraktijkvorming
In het hbo heeft nagenoeg elke opleiding een stagecomponent van zo'n 30 EC, ofwel
zo'n 12,5 procent van de totale opleiding van 240 EC. Dit komt overeen met een
half jaar voltijd werken. Vaak is het beroep dat op een stage- of werkplek wordt
gedaan groter, bijvoorbeeld via praktijkopdrachten, aanvullende praktijkonderdelen
of afstudeeropdrachten die ontleend zijn aan de beroepspraktijk of in de
beroepspraktijk worden uitgevoerd. Naarmate de
beroepspraktijkvormingscomponent omvangrijker is en een belangrijker rol speelt in
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de opleiding, wordt in de onderliggende documentatie meer uitleg verwacht over de
leerdoelen c.q. eindkwalificaties, de vorm en inhoud van de betreffende onderdelen,
de bijbehorende opdrachten, de beoordeling of de werkplek adequaat is voor het
realiseren van de leerdoelen en de begeleiding en de beoordeling van de student.

Duale opleidingen
In een duale opleiding vervult het leren in de beroepspraktijk, op en rond de
werkplek, een belangrijke rol. De Wet op het hoger onderwijs vereist dan ook dat
belangrijke afspraken hieromtrent in een tripartiete overeenkomst tussen student,
opleiding en werkgever worden vastgelegd. Een duale opleiding is zodanig ingericht
dat het volgen van onderwijs gedurende een of meer perioden wordt afgewisseld
met beroepsuitoefening in verband met dat onderwijs (artikel 7.7 WHW). De
studielast van het deel van de duale opleiding dat wordt gevormd door de
beroepsuitoefening in verband met het onderwijs, bedraagt een door het
instellingsbestuur in de onderwijs- en examenregeling te beargumenteren aantal EC.
In de onderwijs- en examenregeling wordt voor een duale opleiding in ieder geval
aangegeven:
a. de tijdsduur en periode(n) die in de beroepsuitoefening wordt doorgebracht,
b. de minimale studielast van dat deel van de opleiding.

Deeltijdopleidingen
Ook voor deeltijdopleidingen kan het instellingsbestuur aanvullende eisen stellen
aan de werkkring van de student. Deze dienen dan in de onderwijs- en
examenregeling te zijn vastgelegd en de betreffende werkzaamheden moeten in de
onderwijs- en examenregeling als onderwijseenheid zijn aangewezen (artikel 7.27
WHW). Er dient te worden nagegaan of de werksituatie van de student aan de
gestelde eisen voldoet. Meer in algemene zin wordt verwacht dat de rol die de
beroepspraktijkvorming in de opleiding heeft, duidelijk is.

5. Presentatie van het opleidingsaanbod
In het onderzoek hebben wij ook aandacht besteed aan de wijze waarop
communicatie plaatsvindt over het opleidingsaanbod van de instellingen als geheel.
Zo is op websites en in brochures en opleidingsgidsen niet altijd duidelijk welk deel
van het aanbod wel en welk deel niet is geaccrediteerd.

Na levi ng voorschriften
Op grond van met name artikel 7.15 van de WHW verwachten wij bij de presentatie
van het opleidingsaanbod het volgende.
a. In elke communicatieve uiting (bijvoorbeeld: website, schriftelijk

voorlichtingsmateriaal, televisiereclames) dient steeds duidelijk te zijn welk deel
van het opleidingsaanbod wel en welk deel niet door de NVAO is geaccrediteerd.

b. In het geval van samenwerkingsverbanden met andere instellingen waarbij
opleidingen worden aangeboden die niet onder de naam van betreffende
instelling in Croho staan geregistreerd, geldt hetzelfde als onder a.

c. Geaccrediteerde opleidingen en niet-geaccrediteerde vormen van opleidingen die
geen opleiding zijn in de zin van de WHW, dienen niet dezelfde naam te hebben.
Hetzelfde geldt voor geaccrediteerde opleidingen en namen van cursussen.

d. Als een opleiding nog n¡et is geaccrediteerd en de beoordelingsprocedure nog
niet is afgerond dient dat duidelijk te worden vermeld.

e. Het gebruik van termen als'hbo', 'bachelor', 'master', 'promotie', 'getuigschrift',
'erkend' en 'accreditatie'dient zorgvuldig te gebeuren. Elk mogelijk misverstand
ten aanzien van de status van het opleidingsaanbod dient te worden vermeden.

6. Overige inhoudelijke onderwerpen
Propedeutische fase en propedeusegetuigsçhrift
Verscheidene instellingen hebben in de wettelijke documentatie geen informatie
opgenomen over de propedeutische fase. Het komt ook voor dat in de praktijk geen
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propedeusegetuigschriften worden uitgereikt. De WHW veronderstelt in artikel 7.8
dat een hbo-bacheloropleiding een propedeutische fase heeft. Een aantal instellingen
in het onderzoek heeft aangegeven dat de betreffende studentpopulatie geen
behoefte heeft aan een propedeuse en het bijbehorende getuigschrift. Voor een deel
van de studenten, met name voor oudere, werkende studenten, kan het inderdaad
zo zijn dat de oriënterende, verwijzende en selecterende functies van de propedeuse
minder relevant zijn. Anderzijds is niet op voorhand duidelijk dat dit voor elke
student die zich voor een opleiding aanmeldt zal gelden.

W ettel ij ke vo o ro p I ei d i n g se i se n, 2 1 + re g e I i n g
Artikel 7.29 van de WHW vermeldt: 'Het instellingsbestuur kan personen van
eenentwintig jaar en ouder die niet voldoen aan de in artikel 7.24, eerste
onderscheidenlijk tweede lid, bedoelde vooropleidingseis noch daarvan krachtens
artikel 7.28 zijn vrijgesteld, van die vooropleidingseis vrijstellen, indien zij bij een
onderzoek door een door het instellingsbestuur in te stellen commissie hebben blijk
gegeven van geschiktheid voor het desbetreffende onderwijs en van voldoende
beheersing van de Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van dat
onderwijs.'. Zoals uit de laatste volzin blijkt dient in alle gevallen de geschiktheid
van de student te worden vastgesteld. Op grond van artikel 7.29, tweede lid, dient
de OER informatie te bevatten over de bij het onderzoek te stellen eisen. Daar waar
het met succes afronden van cursussen die door de instelling worden aangeboden
beschouwd wordt als equivalent van het bedoelde onderzoek, dient dat in de OER
goed te zijn geregeld. In die gevallen waar de betreffende cursussen nadrukkelijk
openstaan voor elke deelnemer, ongeacht leeftijd of vooropleiding, dient de
opleiding duidelijk te maken hoe dit zich verhoudt tot de bedoelde wettelijke
bepalingen omtrent de vooropleidingseisen en de 21+toets.

7. Overige onderzoeksmatige onderwerpen
Opleidi ng versus'traject' versus opleidingstraject
In het onderzoek wordt geen onderscheid gemaakt tussen reguliere
opleidingstrajecten en opleidingen die naast een reguliere variant één of meer
separate alternatieve trajecten kennen. De term'(ver)kort traject'slaat op alle
opleidingen en opleidingstrajecten die in (aanzienlijk) minder dan de nominale duur
of met een (aanzienlijk) geringere studielast worden aangeboden, of op andere wijze
vragen oproepen over de totale studielast, bijvoorbeeld door de normatieve
toerekening van studiepunten of de wijze van het verlenen van vrijstellingen.

Beoordeling Ja, Nee, Deels
Het beoordelingskader voor het onderzoek is gebaseerd op de WHW. Het werd
vooraf toegezonden aan alle instellingen. Het beoordelingskader is een selectie van
die wettelijke bepalingen die relevant zijn voor het onderzoek. Het is opgebouwd uit
enkele hoofdonderwerpen, en per hoofdonderwerp zijn onderliggende aspecten
benoemd, zo'n 20 in totaal. Een aantal instellingen heeft de vraag gesteld welke
onderliggende normen en criteria ten grondslag liggen aan de uiteindelijke oordelen
die zijn gegeven in termen van J, N en D (voldoet wel, voldoet niet en voldoet
deels). In deze bijlage hebben we dit voor de belangrijkste onderdelen toegelicht.
De complexiteit en variëteit die in de werkelijkheid wordt aangetroffen kan niet
vooraf in de vorm van criteria en beslisregels sluitend worden vastgelegd. De
overwegingen die aan het oordeel ten grondslag liggen zijn steeds in de
onderbouwing van het oordeel toegelicht.

8. Relatie NVAO - inspectie
Verschil in perspectief
Een aantal instellingen merkt op dat wij onderwerpen als studielast,
examencommissie en wettelijke documentatie anders beoordelen dan de NVAO. Dit
kan worden verklaard vanuit de eigen taken en verantwoordelijkheden van beide
organisaties. In de benadering van NVAO en inspectie dient geen overlap te zitten.
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Daar waar beide organisaties hetzelfde onderwerp onderzoeken, doen wij dat vanuit
verschillend perspectief: de inspectie vanuit het perspectief van de naleving van
wettelijke voorschriften (in het bijzonder de kenbaarheid en transparantie voor
studenten en medewerkers), en de NVAO vanuit het perspectief van het niveau en
de kwaliteit van het onderwijs.

Afstemming en samenhang
De inspectie onderzoekt niet of en in welke mate de eindkwalificaties worden
gerealiseerd. Die taak is voorbehouden aan de NVAO. Wel onderzoeken wij of de
WHW wordt nageleefd, met name op het gebied van de wettelijke
kwaliteitswaarborgen, waaronder adequate documentatie en een examencommissie
die overeenkomstig de WHW functioneeft, en algemene bepalingen over de
opleiding, waaronder die met betrekking tot de studielast. Op het moment dat de
instelling op één of meer van deze onderwerpen niet aan de wettelijke eisen voldoet
kan dat de vraag oproepen of de beoogde eindkwalificaties in alle gevallen in de
volle breedte en met de gewenste diepgang worden gerealiseerd. Als daarover
twijfel bestaat informeren wij de NVAO. De NVAO beslist of vervolgstappen worden
gezet en wat de inhoud daarvan is. De laatste passage in hoofdstuk 4 luidt daarom:
'De inspectie informeert de NVAO over de uitkomsten van het onderzoek. Het is aan
de NVAO ter beoordeling of - en zo ja op welke wijze - dat leidt tot eventuele
aanvullende activiteiten van de NVAO.'.
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BIJLAGE III: GEBRUIKTE DOCUMENTATIE

Tijdens het onderzoek zijn diverse informatiebronnen gebruikt, waaronder

1. De website
2. Onderwijs- en examenreglement 20LL/ 12 Bacheloropleiding Management,

Economie en Recht - MER
3. Curriculum opleiding MER (Management, Economie en Recht); in dit rapport

studiegids genoemd
4. Brochure voor de opleidingen Bedrijfskunde en MER 2012/13
5. Stage-almanak2OLtlTz Opleiding Bedrijfskunde en MER

6. Notulen van vergaderingen van de examencommissie van de afgelopen
jaren

7. Een steekproef van studentendossiers (vrijstellingen, resultaten,
werkstukken) en een steekproef van dossiers met informatie over stages
van studenten (stageovereenkomsten, aanvraag goed keuring sta gebedrijf)

8. Informatie over enkele geselecteerde programmaonderdelen (studiewijzers,
modulebeschrijvingen en literatuuropgaven): Recht 2; Strategisch
management, Bedrijfsinformatiesystemen en Economie en duurzaam beleid

9. Accreditatierapport NQA november 2006
10. NVAO-besluit accreditatie september 2007
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BIJLAGE TV: ZIENSWIJZE VAN HET INSTELLINGSBESTUUR

Onderstaand treft u de zienswijze aan van het instellingsbestuur van Hogeschool
HBO Nederland.

Het instellingsbestuur heeft met belangstelling kennis genomen van het
inspectierapport d.d. 23 november 2oL2 over de opleiding MER en maakt graag van
de gelegenheid gebruik om kort haar zienswijze op enkele essentiële kwesties
kenbaar te maken. wij concentreren ons daarbij op de volgende onderwerpen:
studielast, studielastmeting, beoordeling modulebeschrijvingen en
beroepspra ktij kvormi ng.

Wij zijn de Inspectie erkentelijk voor de aangebrachte aanpassingen ten gevolge van
ons commentaar op het tweede conceptrapport d.d. 16 juli 2012. Na de visitatie op
23 april 2012 heeft de Inspectie zich over de door Hogeschool HBo Nederland
aangeboden documentatie zeer positief uitgesproken. Het betreft de omvang,
helderheid, consistentie, dossiervorming (bijv. vrijstellingen), de toegankelijkheid en
de studentvriendelijkheid. Daar waar documentatie voor verbetering vatbaar is,
heeft de hogeschool de kritiek- en verbeterpunten van de Inspectie aangegrepen
voor een proces van herstructurering of aanvulling. De inzet van Hogeschool HBo
Nederland is onder meer het realiseren van een inhoudelijk samenhangende
afstemming tussen enerzijds het oER (onderwijs- en Examenreglement) en
anderzijds daarmee samenhangende documenten, zoals studiegids, stagealmanak,
modulebeschrijvingen en studiewijzers, waarbij het oER met het oog op de wHW
leidend is met betrekking tot de regelgeving.

Voor de goede orde vermelden wij dat de opleiding MER een in 2006 door de NVAO
positief geaccrediteerde opleiding MER betreft, waarvan het eindniveau niet in het
geding is met onder meer de scores'goed'voor de facetten 'eindkwalificatres'en
'opleidingsduur' (m.a.w, voor wat betreft het facet opleidingsduur een adequaat
genormeerde en beschreven studielast).

Minder gelukkig is Hogeschool HBo Nederland met de in het definitieve
i nspectierap port ( pag i na J 0) geformuleerde hoofdconclusie, d at:' voo r het g e ne riek
driejarige programma van 80 EC (studiepunten) op enkele punten n¡et aan de wHW
wordt voldaan waardoor niet volledig gewaarborgd is dat beoogde eindkwatificaties
in de volle breedte en op het gewenst niveau worden gerealiseerd. Dat getdt in
mindere mate ook voor het vernieuwde vierjarige programma.,

Ter onderbouwing van deze hoofdconclusie wordt door de Inspectie een
geconstrueerde'rekensom' uitgevoerd waarvan de uitkomst dienst doet als
hoofdargument voor de 'kwantitatieve onderbouwing van de feitelijk gerealiseerde
studielast' met als slotconclusie dat slechts 120 EC studielast gerealiseerd wordt ten
opzichte van de wettelijk vereiste 240 EC. De hierboven genoemde factoren:
studielastmeting, beoordeling modulebeschrijvingen en beroepspraktijk-vorming
worden hierbij als ondersteunend bewijs aangevoerd. Deze factoren hebben
overigens geen effect op de berekening van de door de Inspectie geconstrueerde
berekening van een studielastvan 120 EC. op deze.aspecten zullen we nader
ingaan.
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Studielast
-'rekensom' Inspectie, genormeerde en gerealiseerde studielast
De wet stelt over het begrip'studielast'het volgende:
'Het instellingsbestuur draagt zorg voor een regelmatige beoordeling van de
onderwijs- en examenregeling en weegt daarbij, ten behoeve van de bewaking en zo
nodig bijstelling van de studielast, het tijdsbeslag dat daaruit voor de studenten
voortvloeit' (art. 7. 14 WHW).

Onder de noemer'rekensom' (in de kern is het een statistische berekening waarover
de Inspectie zich niet nader uitspreekt) maakt de Inspectie een berekening alsof
voldaan wordt aan eisen die aan een statistische berekening ten grondslag moeten
liggen. De Inspectie formuleert de conclusie dat, op basis van één groepsgemiddelde
uitspraak van een groep studenten die in gesprek zijn met de Auditcommissie in

2006, de aanwezige studenten gemiddeld 22,5 uur per week studeren en neemt dat
zonder kanttekeningen als grondslag aan van de'rekensom'. Gezien de hierboven
getrokken gearceerde hoofdconclusie kan het niet anders zijn dan dat de Inspectie
de uitkomst van 22,5 uur van overeenkomstige toepassing verklaart heeft op de in
2006 aanwezige'populatie'van 550 studenten en kent het zelfs een 'voorspellende
waarde'toe op de populatie van 2012.

Het groepje van 12 studenten bestaat voornamelijk uit eerstejaarsstudenten
(tweedejaarsstudenten ontbreken) die net 8 weken op een HBO opleiding aan het
studeren zijn. Het is geen aselect samengestelde steekproef. Is deze'rekensom'
correct?

Op grond van de onderstaande redenering menen wij dat de Inspectie in strijd met
alle rekenkundige vereisten handelt en een conclusie formuleert die (nog los gezien
van de door de Auditcommissie zeer zorgvuldig geformuleerde inhoudelijke context)
als zeer onnauwkeurig en onbetrouwbaar bestempeld moet worden.

Ter toelichting het volgende

Wij concluderen dat de groep van 12 studenten niet representatief is, noch in
aantal, noch op relevante kenmerken omdat voor een representatieve steekproef
het onderzoek had moeten plaatsvinden over een veel grotere aselecte steekproef,
nl. een naar omvang correcte aselecte steekproefvoor een populatie van 550
studenten. In het onderhavige geval zou er al snel sprake moeten zijn van het
tienvoudige van het aantal van 12 studenten waarbij de'aangenomen waarde',22,5
studenten, geldend gemaakt kan worden voor de'werkelijke waarde'van de
daadwerkelijke populatie van 550 studenten. Hetgeen niet heeft plaatsgevonden. Als

de rekensom van de Inspectie niet'representatief is dan kan ook geenszins voldaan
worden aan een 'voorspelbare waarde'voor de huidige situatie in 2Ot2. De uitspraak
in de eindconclusie in'mindere mate geldend voor de huidige vierjarige opleiding'is
een niet bewezen ongeldige uitspraak.
Er is derhalve ook geen sprake van 'validiteit', i.c. dat er wordt gemeten wat
gemeten zou moeten worden, waarbij vervolgens ook nog een'significante'relatie
gelegd kan worden naar de'eindkwalificaties', waarover het eindoordeel spreekt. In
dat verband is curieus dat de Auditcommissie in het Accreditatierapport MER 2006
het facet'eindkwalificatie' nota bene met gpee!beoordeelt (zie noot).

Bij gebrek aan representativiteit en validiteit is er ook geen sprake van 'significantie'
en berust elke kwalitatieve uitspraak op toeval, waarvan we eerder in tussentijds
commentaar voorbeelden aan de Inspectie hebben gegeven.
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Het is derhalve rekenkundig niet legitiem te suggereren alsof 120 EC de afgelopen
jaren feitelijk de gerealiseerde studielast vormde van Hogeschool HBO Nederland is
en deze uitkomst moet als kwalijk betiteld worden gezien de zwaarte die de
Inspectie koppelt aan haar eindconclusie en de consequenties hiervan voor
Hogeschool HBO Nederland.

Hetgeen het Accreditatierapport 2006 inhoudelijk formuleert met betrekking tot
'studielast'en'(opleidings)duur'is op geen enkele wijze in strijd met hetgeen
hierboven door Hogeschool HBO Nederland naar voren wordt gebracht. Gezien het
grote belang dat aan het Accreditatierapport 2006 wordt toegekend verwijzen we in
de onderstaande noot naar enkele passages.2

Hogeschool HBO Nederland acht het overigens relevant dat studielast op meer
uniforme wijze nader onderbouwd kan worden zodat ook beargumenteerde
conclusies, in relatie tot de (genormeerde en gerealiseerde) prestatie van de
student, tussen opleidingen meer vergelijkbaar zijn. Een en ander in het belang van
de 'studeerbaarheid', 'vooftgangsbewaking'en 'ontwikkeling'van het onderwijs.
Hogeschool HBO Nederland is geenszins tegenstander van een aanscherping en
verduidelijking van kwalitatieve en kwantitatieve criteria. Aan het opstellen en
uitwerken van een hanteerbaar referentiekader zal Hogeschool HBO Nederland van
harte meewerken.

- Studielastmeting - evaluatie van uitgevoerde onderwijsmodulen
De Inspectie hecht belang aan een meting van de daadwerkelijk door studenten aan
de studie bestede tijd en hangt dit op aan het hierboven genoemde artikel 7.14
WHW. In tegenstelling tot de definitieve rapportage van de Inspectie wordt in
diverse conceptrapportages van de Inspectie ten aanzien van Hogeschool HBO
Nederland gesproken van meten 'in absolute zin'en werden de cijfers uit de door
Hogeschool HBO Nederland gehouden studielastmetingen met het oog hierop
aanvankelijk terzijde geschoven.

De wet geeft echter geen nadere regels hoe deze meting moet gebeuren. Sterker
nog ook uit de recente uitspraken van de Inspectie blijkt dat de wetgeving voor de
berekening van de studielast niet duidelijk ¡s en er geen wettelijke normen (artikel
Volkskrant d.d. 5 december jl.) zijn. De hoofdinspecteur vermeldt tevens in
hetzelfde artikel dat instellingen wel een behoefte hebben aan wettelijke normen en
de minister daar werk van gaat maken. Ook binnen NRTO verband zijn kritische

2 Onder het facet 2.4'Stud¡elast' (beoordeling voldoende) u¡t het Accreditatierapport 2006 meldt het panel

in de laatste alinea: 'Het panel constateert dat het programma met de didactische u¡tgangspunten

studeerbaar is. Voorwaarde is dat studenten (moeten) investeren In hun studie maar dat bij de huidige

eerstejaars studenten nog niet goed meetbaar ¡s omdat er nog geen diagnostische of summatieve toetsen
hebben plaatsgevonden. Het panel âcht het programma op basis van de uitgangspunten en omschr¡jving in

Leerplanschema en moduleomschrijvingen haalbaar. De opleiding heeft de randvoorwaarden in huis om
eventuele studiedrempels aan te pakken en de studeerbaarheid te waarborgen.'
Onder het facet 2.6 'Duur'(beoordeling goed) wordt vermeld: 'De duur van de opleiding bedraagt 240 EC's

verdeeld over drie jaar, 80 EC's per jaar en 20 EC's per 10 weken. De verdeling van de studiepunten blijkt
uit het leerplanschemâ dat is opgenomen in de studiegids van de opleid¡ng. Voorts zün de studiepunten
verantwoord in de modulebeschrijvingen. Daaruit blijkt de leerstof die per onderdeel wordt aangeboden, Het
panel constateert dat een relevante leerstofverdeling over de studiepunten heeft plaatsgevonden. De leerstof
vertegenwoordigt het niveau en de omväng van de studie waarmee 80 EC's per studiejaar wordt
vera ntwoord.'
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kanttekeningen geplaatst ten aanzien van de wijze waarop 'studielast' in wettelijk
perspectief dient te worden beschouwd.

Door Hogeschool HBO Nederland worden sinds een reeks van jaren evaluaties
gehouden, mede aan de hand van een aantal adequate vragen over door de
studenten ervaren studielast, met het oog op 'de weging van het tijdsbeslag' in
relatie tot de studeerbaarheid en ontwikkeling van het onderwijsprogramma. De
vraag is hierbij relevant in'welke mate de door de student ingeschatte feitelijk
ervaren tijdsinvestering voor (alle) onderwijsactiviteiten overeenstemt met de
genormeerde tijd voor de onderwijsonderdelen van het voor 24O EC door
Hogeschool HBO Nederland beschreven onderwijsprogramma?'De studenten wordt
ook gevraagd in hoeverre zij kennis hebben genomen van de inhoud en de
tijdsnormen per onderwijsonderdeel (deze informatie is voor alle studenten zowel
schriftelijk als digitaal beschikbaar) . In 2012 geeft hierbij 74o/o yan de studenten aan
kennis te hebben genomen van de genormeerde studielast.

In het Inspectierapport (pagina 7, L.2.3 Studielast) wordt daarover door de
Inspectie vermeld:
"Uit de tijdens het onderzoek ter beschikking gestelde informatie blijkt dat in 2011
en 2012 respectievelijk 55 procent en 64 procent van de studenten van mening is
dat de werkelijke studielast overeenkomt met de uren die er voor staan. In 2011
was het aandeel studenten dat de werkelijke studielast minder groot achtte
aanzienlijk groter dan in 2012: in 2011 gaf 28 procent van de studenten aan dat de
studielast geringer was dan de norm en 77 procent dat deze meer bedroeg; in 2012
gaat het respectievelijk om 17 procent en 79 procent."

Met andere woorden feitelijk blijkt uit deze metingen dat in 2O12 640/o van de
studenten aangaf dat de studielast overeenkomt met de uren die hiervoor
geprogrammeerd zijn en 19 procent meer tijd aan studie heeft besteed. Concreet
betekent dit dat 83o/o van de studenten de ervaring hadden dat de studielast dus
minstens (gelijk aan plus meer tijd aan) aan de genormeerde studielast voldeed. In
2011 betrof dit72o/o van de studenten. Uit deze evaluatiegegevens blijkt dat er op
geen enkele wijze sprake was van 'indicaties' of van 'soms soepele toerekening van
studiepunten en er ruimte in het programma is (was) m.b.t. de studielast', zoals
door de Inspectie in de hoofdconclusie gesteld wordt. Er blijkt op geen enkele
manier uit dat het programma ervaren wordt als te licht. Bovendien mag
verondersteld worden dat ervaringen van meer of minder tijdsinvestering mede
samenhangt met andere factoren, zoals vooropleiding, leerstijl, leervermogen en
intelligentie.
Hogeschool HBO Nederland voldoet met zorgvuldig verzamelde cijfers, door de elk
jaar regelmatig gehouden metingen van alle modulen op het einde van de
uitvoeringsperiode, geheel aan de'wettelijke weging van het tijdsbeslag'.

- Beoo rd el i ng mod u I ebesch rijvi ngen
De Inspectie heeft, overigens bij gebrek aan uniforme ¡nstructies respectievelijk een
geëxpliciteerd kader voor het beoordelen van modulebeschrijvingen en
modulewijzers, voor analyse en ter onderbouwing van haar betoog vier
modulebeschrijvingen (totaal 22 EC) van het totale programma van 240 EC in
ogenschouw genomen, waarbij ze het aantal pagina's van de te bestuderen
literatuur samen met de college-uren in relatie tot de toegekende EC rechtstreeks
vertaald heeft naar studiebelastingsuren.

Bij twee van de modulen komt de Inspectie tot de conclusie dat de studielast
overeenkomt. Bij de derde module wordt opgemerkt dat 300 pagina's stof
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onvoldoende zijn voor de genormeerde studieuren omdat de 'opdrachten' niet
behoren bij de tentamenstof. Hoe, vraagt Hogeschool HBO Nederland zich
redelijkerwijs af, maakt een student zich de gelezen stof vervolgens eigen, anders
dan door oefening, opdrachten uitwerken of betogen oefenen etc.? De vierde module
bevat met 700 pagina's voldoende studieliteratuur. Echter, aangezien de literatuur
gebruikt mag worden bij het uiteindelijke tentamen voor het schrijven van een
'betoog', komt men tot het oordeel 'onvoldoende'én wordt het totaal buiten het
inhoudelijke kader geplaatst.
Hier wreeK zich fundamenteel dat het de Inspectie ontbreekt aan een geëxpliciteerd
kader voor het beoordelen van modulebeschrijvingen en modulewijzers naar inhoud
én weging en beweegt de Inspectie zich op het vlak van een te gedetailleerde
didactische kritiek zonder dat de onderwijsvisie, beroepsprofilering en
uitgangspunten omtrent inrichting van het onderwijs van Hogeschool HBO Nederland
ter sprake komen.
Ook hier kan alleen een serieuze uitspraak gedaan worden, als naast de wettelijke
eisen op basis van onderzoek meer handvaten geboden worden voor een meer
gewenste uniforme benaderingswijze.

In het commentaar van Hogeschool HBO Nederland op het conceptrapport heeft
Hogeschool HBO Nederland op diverse plaatsen aangegeven de onderbouwing van
de Inspectie met betrekking tot de analyse van de modulebeschrijvingen niet te
kunnen delen. De Inspectie gaat op de didactische stoel van Hogeschool HBO
Nederland zitten en vat onderwijs samen in college-uren en te lezen pagina's.
Het aantal bekeken modulebeschrijvingen is tevens te gering om daaraan een
zwaarwegende conclusie te verbinden. Bovendien wordt daarbij niet uitgegaan van
een expliciet analysekader.

Wij onderschrijven dan ook, in tegenstelling tot hetgeen hierboven als conclusie
geformuleerd staat, de conclusie van de Inspectie in het begeleidend schrijven bij
het definitieve inspectierapport, dat, met betrekking tot de 'beoordeelde modules de
uitkomsten niet geëxtrapoleerd worden naar de opleiding als geheel'.
De conclusie zoals vermeld wordt op pagina 10 van het inspectierapport voor wat
betreft de opleidingsduur, studielast en zwaarte van het programma, is volstrekt
onjuist en het komt ons logisch voor de'extrapolatie van modulebeschrijvingen' in
de algemene conclusie dus achterwege te laten.

B e ro e p s p ra ktij kvo r m i n g
Ook bij haar oordeel t.a.v. het onderwerp beroepspraktijkvorming rijst de vraag of
de Inspectie wel uitgaat van de juiste feiten en merken we tegenstrijdigheden op
met betrekking tot de aan- of afwezigheid van leerdoelen hetgeen van invloed is op
de door de Inspectie getrokken conclusies.

Stage en afstuderen samen 62 EC

Onder punt 2.3 in het inspectierapport (onderwijsvarianten) bevindt zich de
volgende tekstpassage :

"Niet duidelijk is of - en zo ja waarom - in het driejarige programma voor vwo-ers
de beroepspraktijk-component nog steeds 80 EC is.'

De hogeschool heeft in haar reactie op het conceptrapport d.d. 16 juli 2012
meerdere malen (schrijven Hogeschool HBO Nederland d.d. 19 juni jl. en 10
september jl.) aan de Inspectie duidelijk aangegeven dat het geheel van de drie
stages voor de genoemde doelgroep 62 EC bedraagt voor zowel de driejarige als de
vierjarige variant. Helaas is deze correctie blijkbaar over het hoofd gezien en in het
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definitieve inspectierapport dus nog steeds foutief opgenomen. Opgemerkt moet
worden dat de'afstudeerfase'tevens onderdeel uitmaakt van deze 62 EC.

Tegenstrijdigheid in teksten van het inspectierapport
Ook merken we tegenstrijdigheden op met betrekking tot de aan- of afwezigheid
van leerdoelen wat van invloed is op de door de Inspectie getrokken conclusies,

Zo wordt op pagina 8, punt 2.1.1. Eindtermen hierover gesteld:
"De onderwijs- en examenregeling zelf biedt hierover geen informatie. De studiegids
geeft goede informatie in algemene zÌn (de eindkwalificaties van de opleiding en de
relatie met het programma als geheel) en wat betreft de afzonderlijke
programmaonderdelen die niet tot de beroepspraktijkvorming behoren (leerdoelen
per onderdeel). Voor de stages en het afstuderen - die momenteel samen een derde
deel van de opleiding vormen - zijn de functie, de inhoud en de leerdoelen in de
wette I ij ke voo rg esch reve n d o cu m e n tati e echte r n i et besch reve n. "

Zoals in de eerste regels van deze passage aangegeven wordt, bestaat voor elk
afzonderlijk orogrammaonderdeel een modulebeschrijving in de studiegids. Ook de
stagemodule(n) is (zijn), zowel in het driejarige als het vierjarige traject, op
dezelfde wijze als de andere modulen in de studiegids omschreven en bevatten o.a.
informatie over inhoud, doelstellingen (eindtermen) en wijze van toetsing.
Dat deze modulebeschrijvingen voor de stage wel aanwezig zijn, hetgeen ook
daadwerkelijk het geval is, laten tevens de andere passages in het inspectierapport
zien:

. Passage 1 - Pagina 6, 1.1.3 Beroepspraktijkvorming
"De studiegids gaat in algemene zin in op de functie van de afzonderlijke onderdelen
van de beroepspraktijkvorming. De leerdoelen worden echter niet genoemd; deze
dient de student zelf te formuleren op basis van zeer algemeen geformuleerde
competent¡es, die op zichzelf weinig richting geven (zie ook Beroepspraktijkvorming
in blok 1.2). Ook de wijze van beoordeling is niet uitgewerkt. De afzonderlijke
modulebeschrijvingen bieden over de beoordeling meer uitsluítsel."

. Passage 2 - Pag¡na 6, 7.2.2 Beroepspraktijkvorming
"De student geeft zelf ten aanzien van twaalf algemene competent¡es die de gehele
MER major weergeven kort aan wat zijn of haar leerdoelen zijn. In opzet ¡s dat een
mooie procedure. De twaalf competenties omvatten echter zo'n breed domein en de
Ieerdoelen van de studenten zijn zodanig algemeen en abstractgeformuleerd dat
moeilijk is in te zien, hoe de opleiding voldoende grip krijgt en houdt op dit
omvangrijke deel van het curriculum van 80 EC. Ook de individuele
stageovereenkomsten bieden in dit verband onvoldoende informatie."

Op basis van hetgeen verwoord is in het inspectierapport (zie de hierboven
vermelde passages) en de feitelijke situatie kan dan ook niet anders geconcludeerd
worden dat de student niet alleen beschikt over de, in de ogen van de Inspectie,
brede eindcompetenties maar tevens over de specifieke stageleerdoelen (de
eindtermen).
Zo zou bijvoorbeeld de vraag gesteld kunnen worden, als in gemeen overleg tussen
student en begeleider een leerdoel geconcretiseerd wordt dat de student in de stage
zal 'meewerken aan het oplossen van arbeidsconflicten doordat hij zich wil
ontwikkelen op het gebied van mediation gesprekken', en dit als een invulling van
de breder geformuleerde HRM-competentie van de opleiding beschouwd wordt,
waarom dit zou moeten inhouden dat de opleiding geen grip zou hebben op de stage
en/of dit als een te abstracte invulling dient te worden beschouwd.
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Samenvattend
Op grond van door Hogeschool HBO Nederland hierboven aangevoerde argumenten
met betrekking tot'studielast'en 'opleidingsduur'wijzen wij de eindconclusie tot een
curriculum van 120 EC volstrekt van de hand, De door de Inspectie gehanteerde
'rekensom'is onnauwkeurig en onbetrouwbaar. Er wordt een gevolgtrekking aan
verbonden die alleen op basis van een correcte statistische berekening had mogen
plaatsvinden. Voor de aannames ontbreekt elke validiteit. Ook voor hetgeen de
Inspectie opmerkt in de eindconclusie dat'evaluatie onder studenten en
modulebeschrijvingen wijzen op een soms soepele toerekening van studiepunten en
ruimte wat betreft de studielast', ontbreekt elk adequaat bewijs. Het is voor ons
onduidelijk op grond van welke cijfers of argumenten bij het onderwerp
beroepspraktijkvorming 'aanwezige' informatie als'afwezig'wordt beschouwd.

We constateren dat hierdoor de eindconclusie van de Inspectie (pagina 10)
'voor het generiek driejarige programma van 80 EC (studiepunten) op enkele punten
n¡et aan de WHW wordt voldaan waardoor niet volledig gewaarborgd is dat beoogde
eindkwalificaties in de volle breedte en op het gewenst niveau worden gerealiseerd
(pagina 10). Dat geldt in mindere mate ook voor het vernieuwde vierjarige
programma.'
nimmer getrokken had kunnen worden.
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Onderwíjshandleiding Maatwerk - deeltijdopleidingen 2008-2009

1. Vooraf
Als je deze stappenmap leest, heb je al de eerste stappen gezet op weg naar het bachelor diploma
management toerisme of vrijetijdsmanagement. Dit kan worden gevolgd door diverse andere
stappen, totdat je één van de aangeboden opleidingen met succes heeft afgerond. ln deze
stappenmap tref je alle informatie aan die van belang is voor je deeltijdstudie.

Ben je reeds eerder begonnen aan een deeltijdstudie binnen de NHTV dan kan ook de informatie
uit eerder verstrekte documentatie voor jou nog van belang zijn.

Het programma dat wijje aanbieden, alsmede de opgenomen reglementen zijn bindend voor zowel
de organisatie als de studenten. De informatie op moduul niveau krijg je van de docent aangereíkt
middels studeenruijzers. Genoemde informatie is ook opgenomen op ELO, de elektronische
leeromgeving van NHTV.

Aanvullende informatie of wijzigingen van de afspraken die in deze informatie te vinden zijn, kan
verstrekt worden via ELO of via NHTV email. Je NHTV e-mail adres is voor ons leading, zorg er dus
voor dat je regelmatig je NHTV e-mail adres checkt.

Wijwensen je succes bij uw deeltijdstudie aan de NHTV en hopen dat deze informatie je daarbij
behulpzaam zal zijn.
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Maatwerk 2008-2009

2. De deeltijdopleiding in het kort

Deeltijdopleidingen Ma nagement Toerisme en Vrijet¡-dsma nagement

Academie voor Toerisme en Academie voor Vrijetijd

NHTV lnternationale hogeschool,
Mgr. Hopmansstraat 1, 4817 JT Breda
Postbus 3917,4800 DX Breda

076-530 22 03

076-530 2295

Naam

Organisatieonderdeel

Adres

Telefoon

Fax

Email

Studieleiding

Opleidingsduur

maa .nl

Directeur Academie voor Vrijetijd

nl

2203

nisator / DocentCoach

2203

Stud deeltijdopleiding
htu.nl

2203

Secretariaat
Maatwerk@nhtv.nl
Kamer N 3.218
Telefoon 076-530 22 03

Secretariaat
Maatwerk@nhtv.nl
Kamer N3.218
Telefoon 076-530 22 03

1

3
3

l€at
jaar
jaar

gezamenlijke propedeuse
opleiding management toerisme
opleiding vrijetijdsmanagement
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O nderwii sh a nd leid ing M aatwe rk - 2008-2009
College-avonden

College-uren

lnstroom 2005 op maandag- en dinsdagavond
lnstroom 2006 op dinsdag- en woensdagavond
lnstroom 2007 op maandag- en dinsdagavond
lnstroom 2008 op dinsdag- en woensdagavond

van 18.45 tot 20.15 uur (1e uur)
pauze
van 20.30 tot22.0O uur (2e uur)
De docenten kunnen tijdens de colleges een korte pauze inlassen
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3. De deeltijdblokken in het studiej aar 2008/2009

Een "BLOK" is een tijdseenheid, waarbinnen bepaalde modulen worden aangeboden. Het
studiejaar van de deeltijdopleiding is verdeeld in drie blokken van 12 weken (7 les- 2 studie- en 3
tentamen/herkansingsweken ).
De eerste collegedag van het studiejaar 200812009 valt in week 38.

BLOK 1 BLOK 2
Kalender-
week/datum

Blokweek Activiteit

34 1 8/08/08 Herkansinqen
38 1 5/09/08 1 Colleqe
39 22tO9tÙg 2 Colleoe
40 29109t08 3 Colleqe
41 06/10/08 4 Colleqe
42 1 3/1 0/08 Herfstvakantie
43 20110t08 5 Colleqe
44 27110t08 6 Colleqe
45 03t11t08 7 Colleqe
46 10t11to8 I Studieweek
47 17 t11t08 I Tentamenweek
48 24t11t08 10 Tentamenweek

BLOK 3

Vrije dagen:
16 13104106 Tweede Paasdag
23 01106106 Tweede Pinksterdag

Kalender-
week/ datum

Blokweek Activiteit

49 01t12t08 1 College
50 08t12t08 2 Colleqe
51 15112108 3 Colleqe
52 22t12t08 Kerstvakantie
01 29112109 Kerstvakantie
02 05/01/09 4 Colleqe
03 12t01t09 5 Colleqe
04 19t01t09 6 Colleqe
05 26101t09 7 Colleqe
06 02102t09 I Studieweek
07 09to2tog I Tentamenweek
08 16102l09 10 Tentamenweek
09 23t02t09 Vooriaarsvakantie
10 02t03t09 11 Studieweek
11 09/03/09 12 Herkansinq blok I

De herkansingen collegejaar 2008/2009 vinden plaats
in augustus 2009 en wel in week 34.
De colleges beginnen weer in week 38 2009.

Kalender-
week/datum

Blokweek Activiteit

12 1 6/03/09 1 Colleqe
13 23t03t09 2 Colleqe
14 30/03/09 3 Colleqe
15 06/04/09 4 College
16 13104t09 5 Colleqe
17 20104t09 6 Colleqe
18 27104109 Meivakantie
19 04/05/09 7 Colleoe
20 I 1/05/09 I Studieweek
21 1 8/05/09 I Tentamen
22 25t05t09 10 Tentamen
23 01/06/09 11 Studieweek
24 08/06/09 12 Herkansinq blok 2
25 1 5/06/09 13 Herkansinq blok 3
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4. Deeltijdprogramma management toerisme en
vrijetijdsmanagement

Hieronder wordt per fase in de studie de inhoud van ieder moduul kort aangegeven en daarna de
verdeling van de studiepunten over de verschillende studieactiviteiten. De te onderscheiden fasen
in de studie zijn: - De propedeuse (4.1.)

- De gezamenlijke post-propedeuse (4.2)
- De zelfstandige post-propedeuse (4.3)

4.1. De propedeuse

4.1.1. De inhoud van de propedeuse

De inhoud van de propedeuse bestaat uit de volgende cursussen en modulen:
Studenten Vrijetijdsmanagementvolgen IVM en studenten Management Toerisme volgen
IMT

Blok I Blok 2 Blok 3

Gursus Achtergronden Toerisme, Recreatie en Vrije tijd (ATR)
ATRI Het maatschappelijk belang van vrije tijd en vrijetijdsbesteding
ATR2 Historische ontwikkelingen in de vrije tijd, het vrijetijdsgedrag, toerisme en recreatie
ATR3 De economische, sociale, ruimtelijke en psychologische gevolgen van de ontwikkeling
de vrije tijd

van

Gursus lnleiding Vrijetijdsmanagement of lnleiding Management Toerisme
IVMl-3 lntroductie op Vrijetijdsmanagement (o.a. Sportmanagement, Evenementenmanagement,

Leisure Project Management en Management of Creative lndustries)
IMTI-3 lntroductie op Management Toerisme (o.a. geografische invloed op producten van toerisme

en recreatie, betrokken organisaties en producten van toerisme en recreatie aan de hand
van de samenstellende elementen vervoer, verblijf, vermaak en aanvullende diensten

Cursus Management toegespitst op toerisme en recreatie (MAN)
MANl Management en organisatieontwikkeling
MAN2 Personeelsmanagement
MAN3 Financieel management
MANS Marketing management

ATRl

IVMI
of

IMTI

coMl

MANI

ATR2

tvM2
of

IMT2

coM2

MAN3

ATR3

IVM3
of

IMT3

MAN2

MANS
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Gursus Communicatie (GOM)
COMl Mondelinge communicatie
COM2 Schriftelijk Nederlands

4.1.2. De studiepunten in de propedeuse

Voor ieder met goed gevolg afgelegd moduulwordt in principe drie ECTS toegekend.
De studiebelasting per moduul bedraagt 60 uur.
Daarnaast wordt per cursus een zogenaamd processtudiepunt (ECTS) toegekend. Dit gebeurt
indien de deeltijdstudent een juiste studiehouding heeft getoond door binnen een bepaalde tijd voor
de cursus geslaagd te zijn. Dit ter beoordeling van de studieleiding van de deeltijdopleiding. ln
principe is dit een termijn van een jaar, nadat voor een instroom de betreffende cursus aangeboden
is. Een deeltijdstudent heeft dan drie keer de kans gehad om voor de modulen te slagen. Het niet
toekennen van het processtudiepunt kan tevens een bindend advies om met de studie te stoppen
inhouden.

Op grond van het bovenstaande ziet de verdeling van het aantal studiepunten er als volgt uit:

Cursus ATR (drie modulen en één procespunt)
Cursus IVM of IMT (drie modulen en één procespunt)
Cursus MAN (vier modulen en één procespunt)
Cursus COM (twee modulen en één procespunt)

Praktij kvaardig heden overig
Vrije studiepunten

10
16
13

7

ECTS
ECTS
ECTS
ECTS

ECTS
ECTS

7
7

TOTAAL 60 ECTS

Voor praktijkvaardigheden overig wordt een vaste vrijstelling gegeven op grond van het feit dat
deeltijdstudenten al vaardigheden aangeleerd hebben. Voor de vrije studiepunten wordt op grond
van werkervaring een vrijstelling gegeven.
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MAN4

coM3

MAN6

MVTI

MAIl

MAI3

MANT

MVT2

coM4

MAI2

MAI4

MVT3

4.2. De gezamenlijke post-propedeuse

Blok I Blok 2 Blok 3

4.2.1. De inhoud van de gezamenlijke post-propedeuse

Gursus Management toegespitst op toerisme, recreatie en vrijetijd (MAN)
MAN4 Financieel management deel 2
MAN6 Marketing deel2
MANT Management en automatisering

Cursus Moderne Vreemde Taal (MVT)
MVTI Engels deel 1

M\fT2 Engels deel2
MVT3 Engels deel 3

Cursus Gommunicatie
COM3 Public relations theorie
COM4 Public relations praktijk

Cursus Management Instrumenten (MAl)
MAll Kwantitatief Onderzoek
MAl2 Deskresearch
MAl3 E-commerce
MAl4 Recht

4.2.2. De studiepunten in de gezamenlijke post-propedeuse

Gelet op hetgeen in 4.1.2 beschreven is, kent de gezamenlijke post-propedeuse de volgende
studiepunten:

Cursus MAN (drie modulen en één procespunt)
Cursus MVT (drie modulen en één procespunt)
Cursus COM (twee modulen en één procespunt)
Cursus MAI (víer modulen en één procespunt)
Totaal

10
10

7
13
40

ECTS
ECTS
ECTS
ECTS
ECTS
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4.3. De zelfstandi MT en VTM

4.3.1. De inhoud van de post-propedeuse MT en VTM

De theorie

Gursus Bedrijfsvoering (BEV)
BEVI Psychologische aspecten van de bedrijfsvoering
BEV2 Sociologische aspecten van de bedrijfsvoering
BEV3 Automatiseringsaspecten van de bedrijfsvoering
BEV4 Kwalitatieve aspecten van de bedrijfsvoering
BEVS Bedrijfseconomische aspecten van de bedrijfsvoering 1

BEV6 Bedrijfseconomische aspecten van de bedrijfsvoering 2
BEVT Marketing aspecten van de bedrijfsvoering 1

BEVS Marketing aspecten van de bedrijfsvoering 2
BEV9 Communicatieve aspecten van de bedrijfsvoering

Gursus Werkveldkennis IWVì Manaqement Toerisme

Deze cursus bestaat uit zeven werkveldmodulen en zijn specifiek voor de opleiding Management
Toerisme. Op de conduitestaat komen deze vooi als WV6.1 Vm WV6.7.

WV6.l Concept en Productontwikkeling
WV6.2 Touroperating deel A
WV6.3 Touroperating deel B
WV6.4 Ruimtelijke ordening en beleid
WV6.5 City en regiomarketing
WV6.6 Management van attractieparken
WV6.7 Management van accommodaties

BEVl

wv6.1/5.3

BEV2

BEVS

wv6.2/5.1

BEVT

BEV4

BEV3

wv6.3/5.2

BEVS

BEV6

BEVg

wv6.6/5.6

K A3/BI

wv6.5/5.5

K A1/83

wv6.4/5.4

K A4IB2

R ACIB4

wv6.7/5.7

AFSTUDEERTRAIECT
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Gu rsus Werkveldken nis (WV) Vriieti idsmanaqement

Deze cursus bestaat uit zeven werkveldmodulen en zijn specifiek voor de opleiding
Vrijetijdsmanagement. Op de conduitestaat komen deze voor als WVS.1 Vm WVS.7

WV5.1 lmagineering deel 1 (concept & productontwikkeling deel 1)

WV5.2 lmagineering deel2 (concept & productontwikkeling deel 2)
WV5.3 Evenementen management deel 1

WV5.4 Evenementen management deel 2
WV5.5 Leisure Project Management
WVs.6 Management of creative industries
WV5.7 Sportmanagement

Keuzecursus Bedri ifscomm unicatie (KA)

Deze cursus bestaat uit vier specialisatie modulen en kunnen zowel door 4" jaars studenten
Management Toerisme als Vrijetijdsmanagement worden gekozen. Op de conduitestaat komen
deze voor als KA1 Um KA4.

Keuzecqrsus Marketinq (KBì

Deze cursus bestaat uit vier specialisatie modulen en kunnen zowel door 4" jaars studenten
Management Toerisme als Vrijetijdsmanagement worden gekozen. Op de conduitestaat komen
deze voor als KB1 Vm KB4.

KAI
KAz
KA3
KM

KBl
KBz
KB3
KB4

Corporate Communication deel 1

Corporate Communication deel 2
Copywriting deel 1

Copywriting deel2

Ondernemingsplan deel 1 Commercieel plan
Ondernemingsplan deel 2 Financieel plan
I nternationale marketing
I nteractieve marketing

4.4.2. De studiepunten van de post-propedeuse MT en VTM
De cursus bedrijfsvoering ( 9 modulen en één procespunt)
De cursus werkveldkennis (7 modulen en één procespunt)
De keuzecursus (4 modulen en één procespunt)
Stage
Begeleide praktijkopdrachten
Afstudeertraject
Totaal

4.4.3. Het totaal aantal te behalen studiepunten MT en VTM

Gezamenlijke propedeuse
Gezamenlijke post-propedeuse
Zelfstandige post-propedeuse
Totaal

28
22
13
27
10
40

140

60
40

140
240

ECTS
ECTS
ECTS
ECTS
ECTS
ECTS
ECTS

ECTS
ECTS
ECTS
ECTS
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De elektronische leeromgev¡ng (ELo) in het deeltijdonderwijs
Wat is een ELO?
ln het deeltijdondenruijs NHTV werken we met de elektronische leeromgeving (ELO) van de NHTV:
een soort website waar docenten per module hun opdrachten en studiemateriaal kunnen aanbieden
en waar studenten online met elkaar kunne¡ overleggen. Je kunt op elk gewenst tijdstip en vanaf
elke plaats via het lnternet werken met de ELO. Je [unt dus "op afåtandicontact houden met
opleiding; vanuít je werk, thuís, of zelfs vakantieadres.
Een elektronische leeromgeving is een systeem, waarin het leren, de communicatie ten behoeve
van het leren alsmèdg de organisatie van het leren wordt mogelijk gemaakt.
Daarbij gaat het om de integratie van de volgende onderdelen:. leerstof van de modules
. communicatie binnen de modules
. organisatie en beheer

De ELo van de NHTV is te vinden op internet op http://elo.nhtv.nl .

Wat heb ik nodig om met de ELO te werken?
Om met de ELO te werken, heb je een computer nodig met internetverbinding en een actuele
browserversie van lnternet Explorer. Bovendien moet le een inlognaam en wãchtwoord hebben
waarmee je toegang krijgt tot de ELO. Die krijg je van de NHTV.
Een uitgebreide uitleg e¡ toelichting over het werken met de ELO vind je op de ELO site. Voor
specifieke vragen over ELo kun je terecht bif , organisator 

-oinnen 
het deeltijd onderwijs.

Welke functies zal de ELO tijdens de studie vervullen?
' informatiebron en presentatie van leermateriaal en toetsen. communicatie tussen docenten en studenten en studenten onderling. beheervan groepen en cursussen
. registratie van de resultaten

Waarom gebruiken we een ELO?
ln de praktijk van het ondenruijs zie je de volgende motieven om het ondenruijs flexibeler aan te
bieden:
o kwalitatief hoogwaardiger aanbod dat meer op maat van de individuele student is
' tegemoet komen aan de verschillende leerstijlen, studietempo, plaats, begeleiding
' de huidige doelgroep blijven bedienen op hetzelfde niveau, maar tegen gèringere kosteno nieuwe groepen cursisten bedienen (duaal, deeltijd)

Wat kun je met een ELO in een opleiding flexibeler maken?o pro$rarrma (planning en organisatie van het opleidingstraject, de leerinhouden en de
structurering van de leerstof)

. leertrjd (tijdstip en tempo)

. leerplaats (lokalen, werk-/stageplaats, thuis)
' didactiek (individueel, samenwerkend leren, projecten, klassikale instructie). leermiddelen (elektronisch en schriftelijk materiaal)
. begeleidíng van studenten (afhankelijk van de mate van zelfstandígheid). toetsen (diagnostisch, zelftoetsen, eindtoetsen)

Note: Zorg ervoor dat je de ELO met grote regelmaat checkt op meldingen die metjouw studie te maken heeft. Dit geldt ook vooi je NHTV e-mail adres.
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6. Praktijkelementen
De praktische scholing van de student bestaat uit de volgende onderdelen

6.1. De stage

De qanq van zaken
Aan de verplichting tot werkervaring mag door de HBO-deeltijdstudent voldaan worden vanaf het
moment waarop het propedeuseprogramma is afgerond. De deeltijdstudent heeft de vrijheid om op
een later tijdstip in de studie aan deze verplichting te voldoen.

Slechts in uitzonderingsgevallen kan de opdracht bij een "andersoortige" organisatie vervuld
worden. Dan zal de functie van de deeltijdstudent wel heel nadrukkelijk op een Hbo-niveau moeten
liggen en dienen aan te sluiten bij de competentiematrix van de opleidingen.

ln principe wordt er voor de begeleiding van de deeltijdstudent tijdens het opdoen van de
praktijkervaring geen mentor aangewezen. De deeltijdstudent kan met vragen terecht bij de
studieleiding. De studieleiding beoordeelt ook het verslag.

Vereisten aan het stageverslag
ln het verslag dient de deeltijdstudent aan te tonen dat:
- het leerdoel, ervaring opdoen d.m.v. het dagelijks functioneren bij een organisatie binnen

het werkveld van toerisme en recreatie, is bereikt. De leerelementen dienen aangegeven te
worden;

- de verrichte werkzaamheden op beleidsondersteunend niveau hebben plaatsgevonden;
- er mogelijkheden zijn aangegrepen om afgebakende beleidsproblemen aan te pakken;
- voor het analyseren en waar mogelijk oplossen van deze problemen gebruik gemaakt is van

de kennis en vaardigheden, die een deeltijdstudent in deze fase van de studie geacht
wordt te hebben.

Voldaan wordt gegeven op basis van een verslag waaruit bhjkt dat bovenstaande werkzaamheden
gedurende 540 uur zijn verricht.

Geen of qeen geschikte werkkring
De deeltijdstudenten die geen werkkring hebben, kunnen een verzoek indienen om de ervaring
volgens de regels van de voltijdopleiding af te leggen. Zij zullen dan een voltijdstage moeten
volgen. Dit kan pas nadat de stof van de eerste twee studiejaren is afgelegd.
ln dit geval kan het stagebureau van de voltijdopleiding helpen bij het zoeken naar een geschikte
stage- plaats.

Waardering in studiepunten
De stage wordt met27 ECTS gehonoreerd.
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6.2. Begeleide praktijkopdrachten in het MT- en VTM-traject.

De qanq van zaken
Met de begeleide praktijkopdrachten kan in principe worden begonnen nadat daarvoor in de post-
propedeuse voldoende theorie is opgedaan. Dit kan per deeltijdstudent en ook per opdracht
verschillen. Raadzaam is om niet veel later dan in het tweede blok van het derde studiejaar met
deze opdrachten te beginnen.

De deeltijdstudent moet een voorstel voor de invulling van een begeleide praktijkopdracht bij de
studieleiding indienen. Dit kan door een concept in te dienen volgens de richtlijnen zoals
omschreven in "lnformatie over de scriptie/het projectverslag".

De deeltijdstudent zal een probleem moeten uitwerken dat aan de volgende voonvaarden voldoet:
- herkenbaar zijn binnen het werkveld van de opleiding;
- qua aard en complexiteit voldoende mogelijkheden bieden voor het toepassen van

analytische vaardigheden ;

- aansluiten bij het niveau en de aard van de kennis en vaardigheden die de deeltijdstudentin
dat stadium verworven heeft.

Met een begeleide praktijkopdracht kan pas worden begonnen nadat goedkeuring van het voorstel
voor de opdracht is verkregen.

De opdrachten worden, indien dat nodig wordt geacht, uitgevoerd onder begeleiding de
studieleiding. Deze keurt het voorstel van de deeltijdstudent.

ln overleg met de deeltijdstudent zal de studieleiding vaststellen of het wenselijk dan wel
noodzakelijk is dat de deeltijdstudent in zijn werkkring een begeleider (externe begeleider) krijgt.

De studieleiding beoordeelt de opdracht.

Vereisten
De bedoeling van de praktijkopdrachten is dat de bestudeerde theorie in de praktijk wordt
toegepast. ln principe wordt er dan ook vanuit gegaan dat de modulen betreffende de op de
praktijkopdracht betrokken theorie met succes zijn afgesloten.

Een praktijkopdracht kan binnen de eigen werkkring vervuld i,rvorden indien deze van een zodanige
aard is dat er voldoende mogelijkheden zijn om die verplichting op een hbo-niveau te vervullen. Er
wordt vanuit gegaan dat functies, waarvoor minímaal een Mbo-opleiding vereist is, over het
algemeen aan dit criterium voldoen.
Het is niet in alle gevallen noodzakelijk dat dit een organisatie in de vrijetijdssector is.
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Waarderinq in studiepunten
Per praktijkopdracht wordt een variabel aantal studiepunten toegekend. Dit is afhankelijk van het
aantal daadwerkelijk daaraan bestede uren. Die uren moeten een bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van kennis en kunde van de deeltijdstudent.
Een praktijkopdracht omvat minimaal twee ECTS of 40 bestede studie-uren. Een deeltijdstudent is

verplicht om tenminste twee praktijkopdrachten uit te voeren. Het maximum aantal
praktijkopdrachten is vijf. Voor de praktijkopdrachten moeten 10 ECTS behaald worden.

Geen qeschikte werkkrino
De deeltijdstudenten die geen werkkring hebben waarbinnen zij aan de praktijkopdrachten kunnen
voldoen, kunnen een verzoek indienen om één of meerdere praktijkopdrachten in de vorm van
zelfstandige studie-opdrachten te vervullen. Daarin zal de relatie van de opdracht met het werkveld
nadrukkelijk naar voren moeten komen.

6.3. Afstudeertraject

Hieronder enige globale informatie over het maken van een scriptie/projectverslag in de eindfase
van de MT of VTM opleiding. Op ELO vind je ook een separate afstudeerhandleiding.

Deze handleiding voor deeltijdstudenten gaat ervan uit dat het afstudeertraject bij de werkgever
wordt afgelegd.

ln het geval dat een deeltijdstudent het afstudeertraject buiten de werkgever om wil afleggen,
bijvoorbeeld doordat die deeltijdstudent geen werk heeft, of geen werk van voldoende niveau voor
het afstudeertraject, gelden de regels van de voltijd opleiding. Onder de voor die opleiding geldende

regels zal de deeltijdstudent dan zijn afstudeertraject moeten afleggen. Het is verstandig om
hierover t¡dig in overleg te treden met de studieleiding deeltijd.

Het afstudeertraject van een deeltijdstudent zal altijd zijn beslag krijgen in een rapportage. ln dit
werkstuk kan meer op het proces waarlangs bepaalde problemen opgelost worden, of meer op
voorgestelde oplossingen worden ingegaan. ln feite leidt dat tot min of meer te onderscheiden,
maar nooit helemaal van elkaar te scheiden producten. Tijdens het examen zal op grond van het
werkstuk, de weg waarlangs oplossingen tot stand zijn gebracht of juist de voorgestelde
oplossingen centraler staan.

Omdat we in de deeltijdopleiding tussen de genoemde producten geen duidelijk onderscheid
maken, zal in de rest van dit stuk telkens over werkstuk gesproken worden. ln voltijd wordt
gesproken over scriptie en projectverslag. Bij het indienen van het werkstuk zal aangegeven
moeten worden hoe het werkstuk moet worden gezien, scriptie of projectverslag.

Het vinden van een onderwerp
ln overleg met uw werkgever zoekt u een ondenruerp voor uw afstudeertraject.
Om ideeën op te doen, kunt u in de bibliotheek informatie over afstudeertrajecten inkijken. Verder is
het van belang om de vakliteratuur en dagbladen goed bij te houden. Ook door gesprekken met
docenten, andere deeltijdstudenten en de studieleiding kunt u op het goede spoor worden gezet.

De kunst is om die ideeën te concretiseren.

lnleveren afstudeervoorstel
Om met afstuderen te kunnen beginnen dient vooraf een afstudeervoorstel ingediend te worden bij

en goedgekeurd te worden door de studieleiding. Vervolgens wordt een docent begeleider
aangewezen.
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De beqeleidinq
Elke docent heeft een eigen manier waarop hij/zij deeltrjdstudenten begeleidt. Het meest
gebruikelíjke is om regelmatig een afspraak te maken om de voortgang te bespreken.
De begeleiding wordt toegewezen gedurende de tijd die in het conõepiis aang'egeven.
Je dient zelf het contact met de begeleider tot stand te brengen en te ondernõuãen gedurende de
gehele afstudeerperiode.

De mogelijkheid bestaat om voor bepaalde onderdelen naast de algemene begeleiding, specifiek
advies te krijgen op het gebied van marketing en onderzoek. Dit kan echter alléen in overieg en met
toestemming van de begeleider. De begeleider zal contact opnemen met de betreffende spécialist.

lnleveren
Het werkstuk van het afstudeertraject moet uiterlijk ingeleverd worden op de daarvoor aangegeven
data. Deze data staat vermeld in hoofdstuk 7.4.
Het is mogelijk dat iemand anders het werkstuk inlevert. ln dat geval dient tijdig een zgn.
"inname-formulier" aangevraagd te worden bij de studieleiding. bit formulieimóet u zelf invullen.

Voordat u kunt inleveren
Vóór de inlevering dient de cijferlijst in orde te zijn. Daarop mogen alleen cijfers ontbreken die voor
het examen nog ingevoerd kunnen worden. Controleer Oe cijferh1st dus trldþ en onderneem zonodig
actie.
Wacht niet tot de inleverdatum: het werkstuk wordt nl. niet ingenomen als er nog teveel
cijfers op de lijst ontbreken.
Het afnemen van het examen kan niet plaatsvinden, wanneer niet aan de normering is voldaan.

Uitvoerinq
Uiteraard gaat kwaliteit boven kwantiteit. De omvangsnorm is 50 pagina's op A4-formaat (de
bijlagen niet meegerekend), op regelafstand 1,S.
Het maximum aantal pagina's bedraagt 75. Het werkstuk mag enkelzr¡dig of dubbelzijdig gedrukt
worden. Bijlagen kunnen achterin opgenomen worden.

Het examenrooster
Na de inname van de werkstukken wordt het rooster samengesteld en direct daarna worden de
werkstukken aan de examencommissies verzonden. Ongeveer 2 à 3 weken na inlevering krijgen
alle examenkandidaten een rooster toegezonden. lndien u dit wenst, kan de werkgever en/oi-
externe begeleider worden uítgenodigd om aanwezig te zijn bij de verdediging. oiikan blj het
inleveren gemeld worden.

Embaroo
lndien noodzakelijk dan kan op het werkstuk embargo worden aangevraagd, dit dient schriftelijk
door de opdracht-/werkgever bij de directie van de opleiding te worden gebeuren.
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7.1. Tentamens ¡n de deeltijdopleiding

Na afloop van ieder blok worden de in dat blok gegeven modulen getentamineerd. Als uitgangspunt
voor het tentamenrooster geldt dat we proberen de reguliere studenten slechts één tentamen per
avond af te laten leggen.

- De tentamens worden in principe schriftelijk afgenomen.
- ledere deeltijdstudent moet tijdens de tentamens een identiteitsbewijs kunnen tonen.
- lndien een student het wenst, is er de mogelijkheid om gemaakte tentamens in te zien

Wanneer u dit wenst, kunt u contact opnemen met de desbetreffende docent, binnen 2 weken na
bekendmaking van de cijfers. Mocht dit onverhoopt problemen geven dan kunt u zich richten tot de
studieleíding.

7.3. Cijfers

De tentamens behoren binnen tien werkdagen nagekeken te zijn. De cijfers worden ingevoerd in de
geautomatiseerde cijferadministratie. ledere student dient zelf te controleren of de cijfers juist in het
cijferbestand (CATS) zijn opgenomen. Dit kan op de op het netwerk aangesloten computers. Een
toelichting vindt u onder het hoofdstuk "Handleiding info voor studenten". Bij geconstateerde fouten
in cijfers dient u contact op te nemen met de desbetreffende docent. lndien problemen niet
opgelost worden, kunt u bij de studieleidíng terecht.

Het eindcijfer voor modulen wordt in de gehele studie in hele cijfers gegeven. Bij afronding geldt dat
een half punt of meer naar boven wordt afgerond (bijv. 5,50 wordt een 6, maar 5,49 wordt een 5).
Vrijstellingen worden gezien als een 6 en kunnen nooit tot compensatie leiden.

7.4. lnleverdata

7 .4.1. Afstudeertrajecten/ examendata voor de hbo-opleiding

De werkstukken van het afstudeertraject kunnen ook op de maandag- en dinsdagavond
voorafgaande aan de onderstaande uiterste inlevertijd ingeleverd worden bij de studieleiding.

Uiterste inleverdata werkstukken afstudeertraject examendata

10 september 2008
voor 12.00 uur

1 0 december 2008
voor 12.00 uur

4 maart 2009
voor 12.00 uur

20 mei 2009
voor 12.00 uur

week 44

week 03

week 14

week 26 en27
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8. Regels en Voorwaarden (incl. normering)
Elke student van de deeltijdopleidingen management toerisme en vrijetijdsmanagement van de
NHTV wordt verondersteld bekend te zijn met de onderstaande regeis en voonr,rãarden. Door
ondertekening van het (her)inschrijvingsformulier gaat de student akkoord met deze regels en
voorwaarden. Noodzakelijke wijzígingen gedurende een collegejaar zullen schriftelijk aãn de
studenten worden bekend gemaakt. Eventuele wijzigingen zijn na publicatie bindend.

8.1. Voorwaarden voor toelating

8.1.1 Naast de wettelijke bepalingen wordt van studenten die zich inschrijven voor de
deeltijdopleidingen venvacht datzij een functie hebben bij een bedrijf of organisatie
daVdie zich bezig houdt met activiteiten in de sectoren vrije tijd, toerisme eñiof recreatie. Of
de aard, omvang en het niveau van de werkzaamheden voldoende is voor de studie, is ter
beoordeling aan de studieleiding deeltijd.
Van studenten die bij eerste inschrijving niet aan bovengenoemde vooruvaarde voldoen,
wordt venruacht dat zij zo snel mogelijk na de aanvang van de studie daaraan voldoen.

Opbouw van de studieprogramma's

De duur van de deeltijdopleidingen Management Toerisme en Vrijetijdsmanagement is 4
jaar.
De deeltijdopleiding kent voor alle opleidingen een propedeutische fase van 1 jaar en een
gezamenlijke post-propedeuse van 1 jaar. Daarna volgt het programma van de hbo
opleiding van2 jaar.
Een studiejaar bestaat uit drie blokken. leder blok bestaat uit zeven weken voor colleges,
een studieweek en twee tentamenweken. Na elk blok wordt voor hertentamens een extra
studieweek gepland. Hertentamens van blok 1 vinden plaats aan het einde van blok 2.
Hertentamens van blok2 vinden plaats aan het einde van blok 3. Hertentamens van blok 3
vinden plaats aan het einde van blok 3.
Het studieprogramma in de blokken ís opgebouwd uit modulen. Een moduul omvat de
presentatie, verwerking en toetsing van een samenhangend deelvan de leerstof.
Eén of meer samenhangende modulen vormen een cursus.
Na elk moduul vindt de bepaling van het eindcijfer voor dat moduul plaats.
De student heeft in het betreffende collegejaar nog éénmaal een herkansing.

8.1.2

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3

8.2.4

8.2.5.
8.2.6.

8.3. lnhoud en normer¡ng van de deeltijdopleidingen

8.3.1. De studiepunten
8.3.1.1 De studieprestatie wordt voor elke onderwijseenheid door het bevoegd gezag uitgedrukt in

ECTS. Bij een deeltijdopleiding wordt ervan uitgegaan dat de studiebelasting per ECTS
twintig uur is.

8.3'1.2Voor ieder te behalen moduul worden in principe 3 ECTS toegekend. Voor het behalen van
een cursus wordt daarnaast nog 1 proces ECTS toegekend. Voor andere elementen in de
studie worden de daarvoor aangegeven ECTS toegekend.
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8.3.2. De inhoud en de te behalen studiepunten in de verschillende fasen van de studie
8.3.2.1De propedeuse omvat 60 ECTS. Daarvan z¡n er 40 voor de te behalen theorie, 14

studiepunten voor de praktijk en 6 vrijestudiepunten. De verdeling over cursussen, modulen
en overige vereisten is als volgt:

Cursus ATR, drie modulen en één procespunt
Cursus IVM of lMT, drie modulen en één procespunt
Cursus MAN, vier modulen en één procespunt
Cursus COM, twee modulen en één procespunt
Praktijkvaardigheden werkervaring
Vrijestudiepunten
Totaal

10
16
13

7
7
7

60

ECTS
ECTS
ECTS
ECTS
ECTS
ECTS
ECTS

8.3.2.2 De post-propedeuse Management toerisme en Vrijetíjdsmanagement kennen 180
studiepunten, 103 voor de theorie, 27 voor praktijkwerkzaamheden, 10 voor begeleide
praktijkopdrachten en 40 voor het afstudeertraject. De verdeling over cursussen,
modulen en overige vereisten ís als volgt:
Cursus MAN, drie modulen en één procespunt 10 ECTS
Cursus MVT, drie modulen en één procespunt 10 ECTS
Cursus COM, twee modulen en één procespunt 7 ECTS
Cursus MAl, vier modulen en één procespunt 13 ECTS
Cursus BEV, negen modulen en één procespunt 28 ECTS
Cursus werkveldkennis, zeven modulen en één procespunt 22 ECTS
Keuzecursus, vier modulen en één procespunt 13 ECTS
Praktijkwerkzaamheden (stage) 27 ECTS
Begeleide praktijkopdrachten 10 ECTS
Afstudeertraject 40 ECTS
Totaal 180 ECTS

8.3.2.4 De opleiding behoudt zich met betrekking tot de inhoud van het studieprogramma het
recht voor om:
- modulen te combineren, te splitsen, nieuwe modulen in te voeren, bestaande modulen te

laten vervallen, of modulen in het programma te verplaatsen, als dat naar de mening van
de studieleiding bijdraagt tot de doelmatigheid van het ondenruijs, dan wel tot de
kwaliteitsverbetering van het ondenruijs.

modulen uit het werkveld en keuzepakket van de hbo-opleiding niet aan te bieden als
de belangstelling daarvoor naar de mening van de studieleiding te beperkt is.

8.3.3. De toe te kennen cijfers
8.3.3.1 Het eindcijfer voor modulen wordt in hele cijfers gegeven. Bij afronding geldt dat een half

punt of meer naar boven wordt afgerond en minder dan een half punt naar beneden (5,50
wordt 6 en 5,49 wordt 5).

8.3.3.2 Eindcijfers voor een moduul lager dan 5 zijn niet toegestaan.
8.3.3.3 De processtudiepunten worden toegekend voor een juiste studiehouding. De

deeltijdstudent toont deze aan door de modulen van een cursus met goed gevolg af te
leggen, uiterlijk een jaar nadat voor de betreffende instroom het laatste moduul van die
cursus aangeboden is. De deeltijdstudent heeft dan drie tentamenkansen gehad om aan
de normering voor de modulen van die cursus te voldoen.
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8.3.3.4lndien de studieleiding deeltijd een procespunt binnen de gestelde termijn niet kan

toekennen, kan zii daar aan een bindend advies om met de studie te stoppen verbinden.
Het bevoegd gezag zal dan de herinschrijving voor het volgend collegejaar niet honoreren.

8.3.3.5 Voor onderdelen waarvoor geen cijfers worden toegekend, dient de kwalificatie "voldaan" te
worden behaald.

8.3.4. De normering voor cursussen, overige studieonderdelen en examens
8.3.4.1 Een student heeft een cursus met goed gevolg afgelegd indien het eindcijfer voor die cursus

voldoende is en het processtudiepunt is toegekend. Daarbij mag per studiefase
(propedeuse en post-propedeuse) in elke afzonderlijke cursus bestaande uit minimaal2
modulen het cijfer 5 worden gecompenseerd met het cijfer 7. Twee vijven in één cursus zijn
niet toegestaan.

8.3.4.2Voor één door de student te kiezen moduul hoeft een vijf in een cursus niet
gecompenseerd te worden. Deze vijf mag echter niet voorkomen in een cursus waarin al
een gecompenseerde vijf voorkomt. Maximaal zijn daarmee per studiefase, propedeuse of
post-propedeuse van de gekozen opleiding, drie vijven toegestaan.

8.3.4.3 Voor de overige studieonderdelen dient een voldoende te zijn behaald.
8.3.4.4 Het cijfer voor het afstudeertraject hbo is opgebouwd uit een cijfer voor het in te leveren

werkstuk en de waardering voor de mondelinge verdediging.
8.3.4.5 Een hbo student mag slechts deelnemen aan het afstudeertraject nadat het

theoriegedeelte van die studie met goed gevolg is afgesloten. Er is geen
compensatie mogelijk tussen het theoriegedeelte van de hbo studie en het
afstudeertraject.

8.3.4.6 Een student is geslaagd voor een examen dat aan een studeerfase verbonden is, indien de
daartoe aangegeven studiepunten zijn behaald. Daartoe dienen de cursussen voor die
fase met goed gevolg afgesloten te zijn en moet aan de overige vereisten voldaan zijn.

8.3.5 Vrijstellingen
8.3.5.1 Vrijstellingen voor modulen of andere onderdelen van de studie kunnen worden

verleend op grond van eerder met goed gevolg afgelegde tentamens of examens
op het niveau van het hoger beroepsondenvijs, dan wel op grond van in de praktijk
opgedane kennis en ervaring.
Vrijstellingen worden door de studieleiding verleend namens de examencommissie. Voor
een vrijstelling wordt het cijfer zes gegeven. Vrijstellingen kunnen daardoor niet tot
compensatie leiden.

8.3.5. lndien de student een werkkring heeft, of heeft gehad, wordt voor de studiepunten met
betrekking tot de praktijkvaardigheden werkervaring en vrijestudiepunten in de propedeuse
een vrijstelling verleend. Voor studenten die brj de aanvang van de studie geen werk hebben
of hebben gehad, is het mogelijk om na het verkrijgen van een werkkring hieraan te
voldoen.

8.4.

8.4,1

De studievoortgang

De hogeschool stelt zich ten doel voor de deeltijdopleiding goede randvoonruaarden te
creëren die er voor zorgen dat de student elk jaar een behoorlijke studievoortgang kan
realiseren. De inrichting van het deeltijdondenruijs laat daarenboven voldoende ruimte
voor een meer individuele studieplanning.
Gedurende de deeltijdstudie kan elke student zijn studievoortgang en studieplanning met de
studieleiding van de deeltijdopleiding bespreken en vaststellen. De verantwoordelijkheid
voor de studievoortgang berust echter bij de student.

8.4.2
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8.4.3. De hogeschool kan de student, indien zijn studievoortgang daartoe aanleiding geeft,

verplichten tot het aangaan van een studiecontract. Hierin wordt vastgelegd welke
studieonderdelen de deeltijdstudent in een bepaalde periode met goed gevolg moet
afleggen. Mocht de student, behoudens overmachtsituaties, niet aan de vereiste voortgang
voldoen, dan kan het bevoegd gezag besluiten de herinschrijving voor het volgende
collegejaar niet te honoreren.

8.5. De collegegelden en over¡ge kosten

8.5.1. De hogeschool is verplicht het collegegeld te incasseren. De hoogte van het collegegeld
wordt jaarlijks door het bestuur van de hogeschool vastgesteld.

8.5.2. De student dient voor tijdige betaling van het collegegeld zorg te dragen.
8.5.3. Restitutie van collegegelden is slechts in een beperkt aantal gevallen mogelijk.
8.5.3.1 Voor de datum waarop de colleges aanvangen.

- Daarbij dient te worden aangetoond dat wijzigingen in persoonlijke omstandigheden
het onmogelijk maken om de deeltijdopleiding te volgen. Het instituut behoudt zich
het recht voor om in dergelijke gevallen administratiekosten in rekening te brengen.

8.5.3.2 Na de aanvang van de colleges is, ingevolge ministeriële richtlijnen, restitutie van een
gedeelte van het collegegeld slechts mogelijk in de volgende gevallen:
- indien de student zich voor het eerste jaar heeft ingeschreven;
- indien een student overstapt naar een andere hbo- of wo-instelling;
- indien de student tussentijds het diploma behaalt;
- indien de student langer dan twee maanden ziek is.

8.5.3.3 Voor het verkrijgen van restitutie van (een gedeelte) van het collegegeld dient een
schriftelijk verzoek bij de financiële administratie van het instituut ingediend te worden.

8.5.3.4 Elk jaar dient rekening gehouden te worden met een bedrag van ca. €.250, - aan overige
studiekosten. Deze uitgaven betreffen vooral boeken, dictaten en overige
studiemiddelen.

8.6.

8.6.1

8.6.2

8.6.3

8.6.4

Overige bepalingen

Overeenkomstig het bedoelde in artikel 7.59 van de WHW, kent de opleiding aan de
NHTV een studentenstatuut. De rechten, beroepsmogelijkheden en verplichtingen van
studenten zijn daarin vastgelegd, alsmede de maatregelen die het bevoegd gezag kan
treffen bij het niet nakomen van de verplichtingen. Dit statuut ligt ter inzage bij de
studieleiding van de deeltijdopleiding.
De deeltijdstudent is verplicht het instituut, binnen de daarvoor gestelde tijd, alle gevraagde
informatie te verschaffen.
Het instituut zal de deeltijdstudent alle informatie verschaffen die nodig is om de studie op
een juiste manier en binnen de gestelde tijd te kunnen afleggen.
De hogeschool heeft een tweetal aanvullende studentenvezekeringen afgesloten. Dit
betreft een aansprakelijkheidsverzekering (voor als een student in "dienstverband " door
een ongeluk schade berokkent aan derden) en een ongevallenverzekering waaruit
schade aan studenten kan worden vergoed, indien de òchade voortkomt uit een ongeval
dat niet wordt gedekt door een eigen particuliere verzekering. ln het laatste geval gaat
het om schade die voortvloeit uit de gevolgen van blijvend lichamelijk of geestelijk letsel.
Dit zijn slechts aanvullende verzekeringen. Een student dient zelf de van belang zijnde
verzekeringen af te sluiten.
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9. Praktische studie-informatie

Berei kbaarheid docenten
Wanneer u, buiten de lesuren, contact wilt opnemen met een docent, is het mogelijk hen
overdag op het instituut te bellen. U kunt ook gebruik maken van de postvakjes voor bijv.
het inleveren van werkstukken. Heeft de docent geen postvak op Hopmansstraat 1, dan
kunt u uw werk inleveren bij de studieleiding kamer N3.218. De studieleiding zorgt er dan
voor dat de stukken per interne post bij de desbetreffende persoon terecht komen. Ook kunt
u iedere docent e-mailen.

Bereikbaarheid studieleidin g
Overdag is de studieleiding telefonisch te bereiken op het instituut, tel.nr. 076-530 2203.
Tijdens de college-uren is er (onder voorbehoud) iemand van het management van de
deeltijdopleiding aanwezig. lndien u, om welke reden dan ook, een gesprek wenst kunt u
hiervoor een afspraak maken. Voor vragen kunt u altijd binnenlopen.

Onverwachte afwezigheid docenten
Het kan voorkomen dat een docent onverwacht niet aanwezig kan zi1n. Afwezigheid van
docenten wordt gepubliceerd op N@tschool. Het is daarom raadzaam regelmatig
N@tschoolte raadplegen voordat u naar Breda komt.

Ziekmelding studenten
Wij verzoeken u bij ziekte dit door te geven aan het secretariaat van de deeltijdopleidingen.
Bij langdurige ziekte is ziekmelding sowieso noodzakelijk. U zult dan waarschijnlijk
studieachterstand oplopen.
Bij de tentamens dient u ziekte ook te melden. U krijgt slechts twee kansen per jaar om een
tentamen te halen. Bij dat aantal kunnen wij rekening houden met ziekte, indien dat gemeld
is.

Boeken- en dictatenverkoop
Gedurende uw studie wordt gebruik gemaakt van boeken die in de boekhandel verkrijgbaar
zijn, maar ook van dictaten en readers, die door de Hogeschool intern worden uitgegeven.
Voor de aanvang van ieder blok wordt op N@tschool een lijst gepubliceerd van de aan te
schaffen boeken en dictaten.

Schoonhouden van collegeruimten
Houd de college- en pauze ruimte zo schoon mogelijk en ruim s.v.p. al uw eigen rommel op!

Mededelingen
Alle mededelingen van de studieleiding, docenten en ondersteunende diensten worden
gepubliceerd op N@tschool.

Mededel ingenbord deeltijd
Bij kamer N3.218 hangt een mededelingenbord voor deeltijdstudenten. Daarop wordt alle
voor deeltijdstudenten van belang zijnde informatie opgehangen

Gatering
Koffie en thee zijn voor de colleges en in de pauze op de derde etage gratis verkr[gbaar
Het is zelfbediening! Verzoek is om alles netjes te houden!
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lnternet
De deeltijdstudent kan gratis gebruik maken van internet tijdens de openstellinguren

Openstell ing bibliotheek
De bibliotheek van de sector zal, naast de openstelling op de werkdagen van 09.00 - 17.00
uur ook geopend zijn op de dinsdagavonden van 17.00 tot 20.00 uur. Tijdens sommige
vakantieperiodes is er sprake van afwijkende openingstijden. lnformeert u daarom even
naar de openingstijden om teleurstellingen te voorkomen.

Helpdesk
Het bureau helpdesk is geopend van 09.00-13.00 uur en 13.45-17.00 uur.
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Bijlage I
Gijferoverzicht INFO voor studenten (CATS)

studenten kunnen studieresultaten raadplegen via het programma lNFo. Via intranet vind je de uitgebreide
handleiding info voor studenten.
Men kan zich inschrijven voor (her)tentamens, NAW gegevens controleren, projectinformatie vinden en tal van
andere zaken bekijken die met de studie te maken hebben.

Kies via Start, Netwerk-Menu, lnformatie voor INFO

Voer onder Gebruiker je idcode in en druk op de Tab toets.
Vul onder'Wachtwoord je wachtwoord in.
Geef hierna een Enter of klik op OK.

Kom je níet in het programma of krijg je de melding onbekende gebruiker ?
Dan heb je:
- een verkeerde idcode ingetypt.
- na het invoeren van de gebruikersnaam een Enter gegeven i.p.v. een Tab.
- een verkeerd wachtwoord ingetypt.

Probeer het opnieuw.

INFO verlaten
Toets Alt-X of klik op Alt-X eXit onderaan in het scherm
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Gompetentiematrixen
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Doelgroep-l
Aanbodanalyse
probLeemanalyse (n)

o mgev i ng sbew u stzij n (n)
initiatief (p)

oordeelsvorming (p)
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plannen en organiseren
(m)

groepsgericht leidíng-
geven (m)

krral ite its gerichtheid
(n)

samenwerken (m)
innovatief (p)

overtu isinqskracht (m)

Marketing-/
Communicatieplan
visie (p) omgevingsbewusÞijn

(m)
creativitei-t (p)

plannen en
organiseren (m)

kwal iteitsg e ric hthe id (m)
narktgeríchtheid (m)
innovatief (p)

overtu ig i n g skrac ht(m)

Ondernemingsplan

visie (p)
plannen en organiseren

(m)

kwal-iteits gerichtheid
(m)

innovatíef (p)

omgevingsbewustzi jn (m)

oveftuigingskracht (m)

LeisureproducV
Experience
creativiteit (p)

verbeeldi ng skracht (p)
om gevi ng sb ew u stzij n (m)
netwerken (m)
innovatief (p)
overtuigingskracht (n)

Evenement

stressbestendigheid (p)

plannen en organiseren
(rn)

groepsgericht
leidinggeven (m)
samenwerken (m)
kw a I iteitsge ric ht he i d ( m)

Communicatie-
mÍddelen
overtuiglngskracht (n)

kwaliteitsgerichtheíd
(m)

creativiteit (p)
o mgev i ng sbew u stzj n (m)

Onderneming

stres sb e sten d¡g h e id (p)
plannen en organiseren

(n)

groepsgericht leiding-
geven (m)

kwalìteits gerichtheid
(m)

ove rtu ¡g¡n g s kracht ( m )
samenwerken (m)

DE ONDERNEMENDE PROFZSSTONAL

lntegriteit (p)

Mondelinge conmunicatie (m)

communicatie
lmagineer
(Creatieve

Projectmanager
(Co-productie)

Marketeer
(Marketing/
Communicatie)

Ondernemer
(Productie)

lnitiëren

Creeren

Reflecteren

Adviseren/
Realiseren

leervermogen (m)
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1. Vooraf
Als u deze opleidingshandleiding ontvangt, heeft u al de eerste stappen gezet op weg naar het hbo-
diploma Management Toerisme. Dit kan worden gevolgd door diverse andere stappen, totdat u de
opleiding met succes heeft afgerond. ln deze opleidingshandleiding treft u alle informatie aan die
van belang is voor uw deelname aan het duale onderwijs bij NHTV.

Het programma dat wij u aanbieden, alsmede de opgenomen reglementen zijn bindend voor zowel
de organisatie als de studenten. De informatie op moduul niveau krijgt u van de docent aangereikt
middels studeenruijzers. Genoemde informatie is ook opgenomen op de Electronische
Leeromgeving (ELO) van NHTV.

Aanvullende informatie of wijzigingen van de afspraken die in deze informatie te vinden zijn, wordt
verstrekt via ELO, door mededelingen tijdens de plenaire opening en via het mededelingenbord
voor de duale opleiding. Zorg dat u deze opleidingshandleiding gelezen heeft, wij gaan er vanuit dat
u op de hoogte bent van de inhoud van deze handleiding.

Mocht u vragen hebben over deze handleidíng of over de studie neem dan contact op met het
secretariaat van de opleiding duaal Management Toerisme.
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2. De organisatie van de duale opleiding

Naam

Organisatieonderdeel

Adres

Telefoon

Fax

Centrale e-mail

Studieleiding

Duale opleiding Management Toerisme

Academie voor Toerisme

NHTV internationale hogeschool,
Mgr. Hopmansstraat 1,4817 JT Breda
Postbus 3917,4800 DX Breda

076-530 2203

076-530 2295

maatwerk@nhtv.nl

irecteur Academie Toerisme

Maatwerk
Toerisme

lokatie Apeldoom

076-530 2243

/ DocentCoach

2203

deeltijdopleiding

2243

N 3.218
076-530 2203
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O n d e ntrr ij s h a nd le i d i n g M a atwe rk d u a le o pl e i d i n g e n 200g -20 1 0

Contactdag Breda :

Contactdag Apeldoorn:

College-uren :

woensdag van 9.30 - 17.30 uur

donderdag van 9.30 - 17.30 uur

van 9.30 - 11.00 uur
van 11 .15 - 12.45 uur

pauze
van 13.15 - 14.45 uur
van 15.00 - 16.30 uur

Plenaire bijeenkomst : van 16.30 - 17.30 uur
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3. Onderwijsvisie

3.1 Ondernemend (werkend) leren

De NHTV heeft als hogeschool haar visie op leren en onderwijs geformuleerd in de notitie
Ondernemend Leren. Dit houdt in dat elke opleiding van de NHTV de hierin geformuleerde
uitgangspunten respecteert en daarbinnen haar eigen inkleuring kan geven aan het begrip
Ondernemend Leren.
Het concept is gebaseerd op de gedachte dat de student zich in de loop van zijn studie voorbereidt
op het functioneren in de beroepspraktijk als lerende ondernemer: een professional die in staat is
voortdurend zijn eigen handelen kritisch te bekijken en bij te stellen op basis hiervan. Het woord
ondernemerwordt hier dus breed geïnterpreteerd in termen van een professional die in de praktijk
werkzaam is. Dit kan een zelfstandig ondernemer zijn, maar ook een beleídsmedewerker, een
marketeer of andere lijn- en staffunctionarissen (zie ook de competentieprofielen vanaf pagina 33).

ln schema

Ondememend leren

1

1

Toelichting:
In het concept staat de beroepspraktijk centraal, waarbij de rol of het functioneren van de lerende
ondernemer centraal staat voor de rol van de lerende student. Bij deze rol kan het bijvoorbeeld
gaan om een evenementenorganisator, een beleidsmedewerker of een manager. Daarnaast staan
specifieke praktijksituaties, vraagstukken en problemen model voor de onderwijssetting en de
opdrachten die studenten uitvoeren. De mix van rollen en beroepstaken zorgen samen voor een
motiverend onderwijs- Ieerproces, waarin de student een helder beroepsbeeld opbouvvt en zichzelf
ontwikkelt tot een competente beroepsbeoefenaar.

b
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ln het concept Ondernemend Leren speelt zelfverantwoo rdelijkheid van de student een grote rol.
De student moet geleerd en gestimuleerd worden steeds meer zelf zijn eigen (studie)loopbaan vorm
te geven.
Binnen het Ondernemend curriculum zijn de kwalificaties zoveel mogelijk in competenties
beschreven aangezien het híerbij gaat om de bekwaamheid van kennis, vaardigheden en attitude in
samenhang te kunnen toepassen in de beroepspraktijk.

Competentieontwikkeling vindt plaats via een bepaald leerproces. Een goed leerproces kenmerkt
zich door het continu doorlopen van de cyclus oriënteren - plannen - uitvoeren - evaluatie. ln het
ideale geval komt na het doorlopen van dit leerproces het toets- of beoordelingsmoment.

ln schema:

ry- ry
IO:f

g- o oLoJ
1

rril¡

Oriënteren
ln deze fase oriënteert de student zich op de competenties waaraan hij de aankomende periode
gaat werken. Hij doet dat in het besef dat hij daarop beoordeeld zal worden door middel van een
assessment, waarbij hijzelf het materiaal moet laten zien waarmee hij aantoont over bepaalde
competenties te beschikken.
Oriêntatie bestaat uit het verwerven van kennis over de te verrichten handeling door observatie,
lezen of luisteren. Een goede oríëntatie houdt in dat een student antwoord krijgt op 4 vragen: Wat
ga ik doen? Waarom ga ik dat doen? Hoe doe ik het? Waarom doe ik hetzo? Studenten moeten
geen trucjes leren maar weten waarom en hoe ze bepaalde handelingen het beste kunnen
uitvoeren. Ze moeten steeds op zoek z¡n naar verbeteringen in de eigen aanpak.
Competentiegericht onderwíjs begint met een zo volledig mogelíjke oriëntatie op de handeling,
waardoor het een doelgerichte handeling wordt.

ln deze fase is activering van voorkennis essentieel. Dit wil zeggen dat reeds aanwezige
voorkennis, ervaring en kunde van een student rond een bepaald onderwerp geactiveerd wordt aan
het begin van het leerproces. Doordat dit gebeurd kan het leerproces starten vanuit een concrete
ervaring of vanuit een beeld dat de student zich over het betrokken onderwerp reeds gevormd heeft.
Dit stimuleert het leerproces. Door de voorkennis te activeren wordt de al aanwezige kennis om iets
te begrijpen of iets te ontwerpen ingezet. Doordat nieuwe kennis en ervaringen als het ware worden
aangehecht aan de bestaande raakt de student meer intrinsiek gemotiveerd. Dit principe kan
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gerealiseerd worden in interactie tussen studenten onderling en in interactie tussen docenten en
studenten, maar kan ook een uitdrukkelijk aandachtspunt zijn bij het formuleren van opdrachten
voor studenten.

Plannen
Op basis van de oriëntatie gaat de student concrete leerdoelen en activiteiten formuleren om deze
leerdoelen te bereiken. Er wordt gekeken naar aanpak, werkwijze en terugrapportage c.q.
eindresultaat. Hierover worden afspraken gemaakt met de andere studenten, de coach en de
docent..

Uitvoeren
Uitvoeren van de handeling volgens de gemaakte afspraken, met de venruachting dat er nog welwat
fout zal gaan zonder dat dit veel kwaad kan. Veel oefening is essentieel in een goed leerproces
omdat studenten hierdoor een zekere snelheid en routine krijgen. Oefening kan plaatsvinden binnen
diverse leersituaties: op school, thuis en vooral ook binnen de werkomgeving.

Evalueren
Evalueren completeert de leercyclus en is misschien wel het belangrijkste element. Na elke
oefening wordt bepaald of de gewenste performance is bereikt en of deze op een effectieve en
efflciënte manier heeft plaatsgevonden. De student kijkt terug op zijn eigen groei ten opzichte van
bepaalde competenties en legt bewijzen van deze groeivast in zijn portfolio. Hierin worden
reflecties, beoordelingen door anderen en bewijsstukken opgenomen. Deze bewijsstukken kunnen
later bij het assessment gebruikt worden. Door de evaluatie wordt in deze fase helder wat wel en
niet gewerkt heeft. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten waardoor het leerproces opnieuw kan starten

3.2 Model duaal onderwijs NHTV

Duaal onderwijs kan in vele vormen aangeboden worden. Gelet op de ervaringen die andere
opleiders hebben opgedaan en de wensen van de branche heeft de NHTV gekozen voor een model
van twee en een halfjaar waarbij een bepaald instapniveau verondersteld wordt. Dit omdat na twee
en een halfjaar duaal ondenruijs in principe het niveau van een vierjarige dagopleiding bereikt dient
te zijn. Dit instapniveau kan bereikt zijn middels opleiding(en) en/of werkervaring, hierover is in
paragraaf 3.3 meer informatie te vinden.
Gedurende dat twee en een halfjarig traject wordt werken en leren met elkaar gecombineerd
waarvan vier dagen gewerkt wordt en men in principe één dag per week onderwijs bij NHTV volgt.
Dit is op woensdag in Breda en op donderdag in Apeldoorn. Daarbij is de werksituatie een expliciet
onderdeel van het leertraject: studiepunten worden niet alleen behaald tijdens de schooldagen maar
ook toebedeeld aan de werkperiode.

De keuze voor het beschreven model komt voort uit een aantal verschillende overwegingen:
. Het is wenselijk dat werknemers/ studenten over een bepaald niveau van kennis en

vaardigheden beschikken bij aanvang van het traject, anders is de investering en het rendement
voor het bedrijf niet in voldoende mate aanwezig.

' De keuze van een modelvan vervolgens twee en een halfjaar heeft een voldoende
onderscheidend vermogen met de praktijkelementen van de dagopleiding.

. De lengte van twee en een half jaar is, gelet op de huidige arbeidsmobiliteit, weer voldoende
lang om te kijken of het de partijen bevalt.

. De keuze voor vier dagen werken en een dag naar school heeft enezijds te maken met de
wens van het bedrijfsleven betreffende een optimale inzetbaarheid van de werknemer en
anderzijds met het feit dat de werknemer/ student wel voldoende middelen van bestaan moet
kunnen hebben.

I
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3.3 De elektronische leeromgeving (ELO) in het duale traject

Wat is een ELO?
ln het duale traject NHTV werken we met de electronische leeromgeving (ELO) -van de NHTV: een
soort website waar docenten per module hun opdrachten en studiemateriaal kunnen aanbieden en
waar studenten online met elkaar kunnen overleggen. Je kunt op elk gewenst tijdstip en vanaf elke
plaats via het lntemet werken met de ELO. Je kunt dus "op afstand" contact houden met opleiding;
vanuit je werk, thuis, of zelfs vakantieadres.
Een elektronische leeromgeving is een systeem, waarin het leren, de communicatie ten behoeve
van het leren alsmede de organisatie van het leren wordt mogelijk gemaakt.
Daarbij gaat het om de integratie van de volgende onderdelen:
. leerstof van de modules
. communicatie binnen de modules
. organisatie en beheer

De ELO van de NHTV is te vinden op internet op http://elo.nhtv.nl

Wat heb ik nodig om met de ELO te werken?
Om met de ELO te werken, heb je een computer nodig met internetverbinding en een actuele
browserversie van lnternet Explorer. Bovendien moet je een inlognaam en wachtwoord hebben
waarmee je toegang krijgt tot de ELO. Die krijg je van de NHTV.
Een uitgebreide uitleg en toelichting over het werken met de ELO vind je op de ELO site. Voor
specifieke vragen over ELO kun je terecht bijI, organisator binnen het duale ondenruijs.

Welke functies zal de ELO tijdens de studie vervullen?
o informatiebron en presentatie van leermateriaal en toetsen
. communicatie tussen docenten en studenten en studenten onderling
. beheervan groepen en cursussen
. registratie van de resultaten

Waarom gebruiken we een ELO?
ln de praktijk van het ondenruijs (met name bij duaal) zie je de volgende motieven om het onderwijs
flexibeler aan te bieden:
. kwalitatief hoogwaardiger aanbod dat meer op maat van de individuele student is
. tegemoet komen aan de verschillende leerstijlen, studietempo, plaats, begeleiding
. de huidige doelgroep blijven bedienen op hetzelfde niveau, maar tegen geringere kosten
. nieuwe groepen cursisten bedienen (duaal, deeltijd)

Wat kun je met een ELO in een opleiding flexibeler maken?
t programma (planning en organisatie van het opleidingstraject, de leerinhouden en de

structurering van de leerstof)
Z leertijd (t¡jdstip en tempo)
. leerplaats (lokalen, werk-/stageplaats, thuis)
. didactiek (individueel, samenwerkend leren, projecten, klassikale instructie)
. leermiddelen (elektronisch en schriftelijk materiaal)
¡ begeleiding van studenten (afhankelijk van de mate van zelfstandigheid)
o toetsen (diagnostisch, zelftoetsen, eindtoetsen)

Note: Zorg ervoor dat je de ELO met grote regelmaat checkt op meld¡ngen die met
jouw studie te maken heeft.
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De jaarplanning van de blokken in het collegejaar 200912010 zijn te
vinden op ELO.

De roosters zijn te raadplegen via de site van NHTV.
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5. Het duale programma Management Toerisme

Hieronder wordt per fase in de studie de inhoud van ieder moduul kort aangegeven en daarna de
verdeling van de studíepunten over de verschillende studieactiviteiten. De te onderscheiden fasen
in de studie zijn:

- De propedeuse (5.1.)
- De postpropedeuse (5.2)

5.1 De propedeuse

De propedeuse bestaat uit 60 ECTS waaryan 36 ECTS elders zijn verworven
Van de overige 24 ECTS vindt u onderstaand een specificatie.
1 ects = 20 uur studiebelasting

5.1.1. De inhoud van de propedeuse

De inhoud van de propedeuse bestaat uit de volgende cursussen en modulen:

Blok I Blok2

Cursus Algemeen Management
AMlda Management en organisatieontwikkeling
AM2da Management en personeel

Cursus Financieel Management
FMlda Financieel management deel I lnleiding
FM2da Financieel management deel 2 Kostencalculatie

Cursus Marketing
MKlda Marketing management deel 1 lnleiding
MK2da Marketing management deel 2 lnstrumenten

Cursus Achtergronden Toerisme, Recreatie en Vrije Tijd
ATRda De economische, sociale, ruimtelijke en psychologische gevolgen van de

ontwikkeling van de vrije tijd

Cursus Gommunicatie
GOMda Mondelinge en schriftelijke communicatie

EVC's Elders verworven competenties

Voor Management Toerisme

AMlda

FMlda

MKlda

ATRda

AM2da

FM2da

MK2da

GOMda
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5.1.2 De studiepunten in de propedeuse

Voor ieder met goed gevolg afgelegd moduulwordt in principe drie of meer ECTS toegekend

Op grond van het bovenstaande ziet de verdeling van het aantal studiepunten er als volgt uit:

BTRda
PTMda
POMda

Cursus Algemeen Management
Cursus Financieel Management
Cursus Marketing
Cursus ATR
Cursus Communicatie

EVC's:
Basiskennis toerisme en recreatie
Praktijk toeristisch management
Praktijk operationeel management

TOTAAL

Basiskennis toerisme en recreatie
Praktijk toeristisch management
Praktijk operationeel management

(twee modulen)
(twee modulen)
(twee modulen)
(een moduul)
(een moduul)

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS

1O ECTS
10 ECTS
16 ECTS

60 ECTS
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ENGlda

CPOda

MOZda

MK3da

ENG2da

AM5da

LVTdaruDRda/EVOda

MK4da

ENG3da

AM3da

FM3da

MK5da

5.2 De postpropedeuse

Blok 3 Blok 4

Blok 6 Blok 7

5.2.1 De inhoud van de postpropedeuse

De theorie

Gursus Engels
ENGlda Engels deel 1

ENG2da Engels deel2
ENG3da Engels deel 3

Gursus Public Relations
PBRda Public relations

Gursus Algemeen Management
AM3da Kwaliteitsmanagement
AM4da Verandermanagement
AM5da Recht

Gursus Financieel Management
FM3da Financieel management deel 3 Financiering
FM4da Financieel management deel 4 Financieel plan

Cursus Marketing
MK3da Marketing deel 3 lnstrumenten

BIok 5

Blok 8

AM4da

FM4da

TOUAda/RUOda/SPMda

PBRda

TOUBda/WSRda/LPMda

Afstudeertraject Afstudeertraject
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Cursus Goncept- en Productontwikkeling
MOZda Marktonderzoek
CPOda Concept- en productontwikkeling

Cursus Uitgaand Toerisme en Reisorganisatie (keuzecursus)
TOUAda Touroperating deelA
TOUBda Touroperating deel B
LWda Luchtvaart

Gursus Recreatie (keuzecursus)
VDRda Verblijfs- en dagrecreatie
RUOda Ruimtelijke ordening
WSRda Watersportrecreatie

Cursus Vrijetijdsmanagement (keuzecursus)
EVOda Evenementenorganisatie
SPMda Sportmanagement
LPMda Leisure Project Management

EVG's Elders verworven competenties

Voor Management Toerisme

MK4da
MK5da

AUVda
PMO-da
PMP-da
PMI-da
PMM-da

Marketing deel 4 E-commerce
Marketing deel 5 Commercieel plan

Automatiseringsvaa rd ig heden
Praktijk Manager Ondernem ing
Praktijk Manager Project
Pra ktijk Ma nager I magineeri ng (concept- en prod uctontwikkel i ng )
Praktijk Manager Marketing

Afstudeertraiect

SGRda Scriptie of afstudeerproject
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5.2.2 De studiepunten in de postpropedeuse

Gelet op hetgeen dat in 5.1.2 beschreven is, kent de postpropedeuse voor sommige modulen een
afwijkend aantal studiepunten.

Theorie:
Cursus Engels
Cursus Public relations
Cursus Algemeen management
Cursus Financieel management
Cursus Marketing
Cursus Concept en Productontwikkeling
Cursus Uitgaand Toerisme en Reisorganisatie
of
Cursus Recreatie (drie modulen) idem

(drie modulen)
(een moduul)
(drie modulen)
(twee modulen)
(drie modulen)
(twee modulen)
(drie modulen)

9 ECTS
5 ECTS
9 ECTS
6 ECTS
9 ECTS
10 ECTS
15 ECTS

EVC's:
Automatiseringsvaa rd igheden
Praktijk Manager Onderneming
Praktijk Manager Project
Praktijk Manager lmagíneering (concept- en productontwikkeling)
Praktijk Manager Marketing

Afstudeertraiect:
Scriptie of projectverslag

Totaal postpropedeuse

5.2.3 Het totaal aantal te behalen studiepunten

Propedeuse
Postpropedeuse

Totaal

5 ECTS
18 ECTS
18 ECTS
18 ECTS
18 ECTS

40 ECTS

180 Ecrs

60 ECTS
180 ECTS

240 ECTS
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6. Afstudeertraject
Hieronder enige globale informatie over het maken van een scriptie/ projectverslag in de eindfase
van de duale opleiding Management Toerisme.

Deze handleiding voor duale studenten gaat ervan uit dat het afstudeertraject bij de werkgever
wordt afgelegd.

Het afstudeertraject van een duale student zal altijd zijn beslag krijgen in een rapportage. ln dit
werkstuk kan meer op het proces waarlangs bepaalde problemen opgelost worden, of meer op
voorgestelde oplossingen worden ingegaan. ln feite leidt dat tot min of meer te onderscheiden,
maar nooit helemaal van elkaar te scheiden producten. Tijdens het examen zal op grond van het
werkstuk, de weg waarlangs oplossingen tot stand zijn gebracht of juist de voorgestelde
oplossingen centraler staan.

Omdat we in de duale opleiding tussen de genoemde producten geen duidelijk onderscheid maken,
zal in de rest van dit stuk telkens over werkstuk gesproken worden. ln voltijd wordt gesproken over
scriptie en projectverslag. Bij het indienen van het werkstuk zal aangegeven moeten worden hoe
het werkstuk moet worden gezien, scriptie of projectverslag.

Het vinden van een onderwerp
ln overleg met uw werkgever zoekt u een onderwerp voor uw afstudeertraject.
Om ideeën op te doen, kunt u in de bibliotheek informatie over afstudeertrajecten inkijken. Verder is
het van belang om de vakliteratuur en dagbladen goed bij te houden. Ook door gesprekken met
docenten, andere duale studenten en de studieleiding kunt u op het goede spoor worden gezet.
De kunst is om die ideeën te concretiseren.

De beqeleidinq
Elke docent heeft een eigen manier waarop ht¡lzij duale studenten begeleidt. Het meest
gebruikelijke is om regelmatig een afspraak te maken om de voortgang te bespreken.
De begeleiding wordt toegewezen gedurende de tijd die in het concept is aangegeven.
U dient zelf het contact met de begeleider tot stand te brengen en te onderhouden gedurende de
gehele afstudeerperiode.

De mogelijkheid bestaat om voor bepaalde onderdelen naast de algemene begeleiding, specifiek
advies te krijgen op het gebied van marketing en onderzoek. Dit kan echter alleen in overleg en met
toestemming van de begeleider. De begeleider zal contact opnemen met de betreffende specialist.

lnleveren
Het werkstuk van het afstudeertraject moet uiterlijk ingeleverd worden op de daarvoor aangegeven
data. Deze data worden op een later tijdstip bekend gemaakt.
Het is mogelijk dat iemand anders het werkstuk inlevert. ln dat geval dient tijdig een zgn.
"inname-formulier" aangevraagd te worden bij de studieleiding. Dit formulier moet u zelf invullen.

Voordat u kunt inleveren
Vóór de inlevering dient de cijferlijst in orde te zijn. Daarop mogen alleen cijfers ontbreken die voor
het examen nog ingevoerd kunnen worden. Controleer de cijferlijst dus tijdig en onderneem zonodig
actie.
Wacht níet tot de ínleverdatum: het werkstuk wordt nl. niet ingenomen als er nog teveel
cijfers op de lijst ontbreken.
Het afnemen van het examen kan niet plaatsvinden, wanneer niet aan de normering is voldaan.

Uitvoering
Uiteraard gaat kwaliteit boven kwantiteit. De omvangsnorm is 50 pagina's op A4-formaat (de
bijlagen niet meegerekend), op regelafstand 1,5.
Het maximum aantal pagina's bedraagt 75. Het werkstuk mag enkelzijdig of dubbelzijdig gedrukt
worden. Bijlagen kunnen achterin opgenomen worden.
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Het examenrooster
Na de inname van de werkstukken wordt het rooster samengesteld en direct daarna worden de
werkstukken aan de examencommissies vezonden. Ongeveer 2 à 3 weken na inlevering krijgen
alle examenkandidaten een rooster toegezonden. lndien u dit wenst, kan de werkgever en/of
externe begeleider worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de verdediging, deze kan echter
alleen als toehoorder de zitting bijwonen. Dit dient bij het inleveren gemeld worden.
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7. Toetsing en beoordeling in de duale opleiding

7.1 Wijze van toetsen
Na afloop van ieder blok worden de in dat blok gegeven modulen getoetst met een (praktijk)
opdracht en mogelijk ook met een tentamen.

Voor de tentamens geldt het volgende:
- De tentamens worden in principe schriftelijk afgenomen.
- ledere duale student moet tijdens de tentamens een identiteitsbewijs kunnen tonen.
- lndien een student het wenst, is er de mogelijkheid om gemaakte tentamens in te zien

Wanneer u dit wenst, dient u kort na het bekend worden van de cijfers contact op te nemen met de
desbetreffende docent. Mocht dit onverhoopt problemen geven dan kunt u zich richten tot de

studieleiding.

7.2 Beoordeling
De uitslagen van schriftelijke tentamens en te beoordelen opdrachten/ werkstukken worden binnen
tien werkdagen bekendgemaakt. De resultaten worden worden ingevoerd in de geautomatiseerde
cijferadministratie. ledere student dient zelf te controleren of de cijfers juist in het cijferbestand
(CATS) zijn opgenomen. Dit kan op de op het netwerk aangesloten computers. Een toelichting vindt
u in bijlage 1 "Handleiding info voor studenten (CATS)". Bij geconstateerde fouten in cijfers dient u

contact op te nemen met de desbetreffende docent. lndien problemen niet opgelost worden, kunt u
bij de studieleiding terecht.

7.3 Normering
Het eindcijfer voor modulen wordt in de gehele studie in hele cijfers gegeven. Bij deze afronding
gelden de volgende regels: tot en met 0,49 wordt naar beneden afgerond, vanaf 0,50 naar boven(
bijvoorbeeld 5,5 of 5,50 geeft een 6; een 6,4 of een 6,49 geeft een 6).
Vrijstellingen worden gezien als een 6 en kunnen nooit tot compensatie leiden.

7.4 Herkansingsmogelijkheden
Voor de tentamens zal er een snelle herkansingsmogelijkheid zijn, veelal binnen enkele weken na

de eerste tentamengelegenheid, danwel in een volgend blok. Zie daarvoor het jaaroverzicht.

Bij een werkstul</ opdracht krijgt de student de mogelijkheid te herkansen door middel van een
aanvullende of vervangende opdracht en/of een andere wijze van tentaminering (zoals bijvoorbeeld
een mondeling). De wijze van herkansen wordt door de betreffende docent bepaald.
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8. Regels en Voorwaarden
Elke student van de duale opleiding Management Toerisme en van de NHTV wordt verondersteld
bekend te zijn met de onderstaande regels en voorwaarden. Door ondertekening van het
(her)inschrijvingsformulier gaat de student akkoord met deze regels en voon"aaiden. Noodzakelijke
wijzigingen gedurende een collegejaar zullen schriftelijk aan de studenten worden bekend g"raákt.
Eventuele wijzigingen zijn na publicatie bindend.

8.1 Voorwaarden voor toelating

Naast de wettelijke bepalingen wordt van studenten die zich inschrijven voor de duale
opleiding ven¡vacht datzij een functie hebben bij een bedrijf of organisatie
daV die zich bezig houdt met activiteiten in de sectoren vrije tijd, toerisme en/of recreatie. Of
de aard, omvang en het niveau van de werkzaamheden voldoende is voor de studie, is ter
beoordeling aan de studieleiding duaal.

8.2 Opbouw van de studieprogramma's

De duur van de duale opleiding is afhankelijk van de mate waarín het bedrijf studenten
toelaat colleges te volgen. lngeval de maanden december en januari en juli en augustus vríj
geroosterd moeten worden is de duur van de hbo opleiding management toerisme
2 112 jaar.
De duale opleiding kent een propedeutische fase van ll2jaar en een postpropedeuse van 1
112 jaar. Daama volgt de afstudeerfase van 112 jaar.
Een studiejaar bestaat uit drie blokken. leder blok bestaat uit acht weken voor colleges en
twee tentamenweken. Daarnaast is er een aantal herkansingsmomenten per jaar
ingebouwd.
Het studieprogramma in de blokken is opgebouwd uit modulen. Een moduul omvat de

presentatie, venruerking en toetsing van een samenhangend deel van de leerstof.
Eén of meer samenhangende modulen vormen een cursus.
Na elk moduul vindt de bepaling van het eindcijfer voor dat moduul plaats.
De student heeft in het betreffende collegejaar nog éénmaal een herkansing.

8.3 lnhoud en normer¡ng van de duale opleiding

De studiepunten
De studieprestatie wordt voor elke onderwijseenheid door het bevoegd gezag uitgedrukt in
ECTS. Bij een duale opleiding wordt ervan uitgegaan dat de studiebélasling þer ÈCfS
twintig uur is.
Voor ieder te behalen moduul worden in principe 3 ECTS toegekend. ln sommige gevallen
wordt hieruan afgeweken. Het aantal ECTS per moduul is vastgelegd in het curiiculum. Voor
andere elementen in de studie worden de daarvoor aangegeven ECTS toegekend.
De inhoud en de te behalen studiepunten in de verschillende fasen van deltudie¡*

De propedeuse omvat 60 ECTS. Daarvan zijn er 24 voor de te behalen theorie en 36 voor elders
verworven com petenties.

Op grond van het bovenstaande ziet de verdeling van het aantal studíepunten er als volgt uit:

Cursus Algemeen Management
Cursus Financieel Management
Cursus Marketing
Cursus ATR

(twee modulen)
(twee modulen)
(twee modulen)
(een moduul)

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
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TOTAAL

De postpropedeuse HTRO kent 180 ECTS, 63 voor de theorie, 77 voor elders verworven
competenties en 40 voor het afstudeertraject.

Cursus Communicatie (een moduul)

EVC's:
Basiskennis toerisme en recreatie I
Praktijk toeristisch management I
Praktijk operationeel management

Theorie:
Cursus Engels
Cursus Public relations
Cursus Algemeen management
Cursus Financieel management
Cursus Marketing
Cursus Concept en Productontwikkeling
Cursus Uitgaand Toerisme en Reisorganisatie
of
Cursus Recreatie
of
Cursus (drie modulen)

(drie modulen) idem

idem

10 ECTS
10 ECTS

(drie modulen)
(een moduul)
(drie modulen)
(twee modulen)
(drie modulen)
(twee modulen)
(drie modulen)

3 ECTS

16 ECTS

60 ECTS

9 ECTS
5 ECTS
9 ECTS
6 ECTS
9 ECTS
10 ECTS
15 ECTS

5 ECTS
18 ECTS
18 ECTS
18 ECTS
18 ECTS

40 ECTS

180 ECTS

EVC's:
Automatiseri ngsvaa rd i gheden
Praktijk Manager Onderneming
Praktijk Manager Project
Pra ktijk Ma nager I mag i neeri ng (concept- en prod uctontwikkel i ng )
Praktijk Manager Marketing

Afstudeertraject:
Scriptie of projectverslag

Totaal postpropedeuse

De opleiding behoudt zich met betrekking tot de inhoud van het studieprogramma het recht voor
om:

- modulen te combineren, te splitsen, nieuwe modulen in te voeren, bestaande modulen te
laten vervallen, of modulen in het programma te verplaatsen, als dat naar de mening van
de studieleiding bijdraagt tot de doelmatigheid van het onderwijs, dan wel tot de
kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

De toe te kennen cijfers
Het eindcijfer voor modulen wordt in hele cijfers gegeven. Bij afronding geldt dat een half
punt of meer naar boven wordt afgerond en minder dan een half punt naar beneden (5,50
wordt 6 en 5,49 wordt 5).

Eindcijfers voor een moduul lager dan 5 zíjn niet toegestaan.

Voor onderdelen waarvoor geen cijfers worden toegekend, dient de kwalificatie "voldaan" te
worden behaald.
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De normering voor cursussen, overige studieonderdelen en examens
Een student heeft een cursus met goed gevolg afgelegd indien het eindcijfer voor die cursus

voldoende is. Daarbij mag per studiefase (propedeuse en postpropedeuse) in elke
afzonderlijke cursus bestaande uit minimaal 2 modulen het cijfer 5 worden gecompenseerd
met het cijferT. Twee vijven in één cursus zijn niet toegestaan.

Voor één door de student te kiezen moduul hoeft een vijf in een cursus niet gecompenseerd
te worden. Deze vijf mag echter niet voorkomen in een cursus waarin al een
gecompenseerde vijf voorkomt. Maximaal zijn daarmee voor de propedeuse twee vijven
toegestaan en voor de postpropedeuse drie vijven toegestaan

Voor de overige studieonderdelen dient een voldoende te zijn behaald.

Het cijfer voor het afstudeertraject hbo is opgebouwd uit een cijfer voor het in te leveren
werkstuk en de waardering voor de mondelinge verdediging.

Een hbo student mag slechts deelnemen aan het afstudeertraject nadat het
theoriegedeelte van die studie met goed gevolg is afgesloten. Er is geen
compensatie mogelijk tussen het theoriegedeelte van de hbo studie en het
afstudeertraject.

Een student is geslaagd voor een examen dat aan een studeerfase verbonden is, indien de
daartoe aangegeven studiepunten zijn behaald. Daartoe dienen de cursussen voor die fase
met goed gevolg afgesloten te zijn en moet aan de overige vereisten voldaan zijn.

Vrijstellingen
Vrijstellingen voor modulen of andere onderdelen van de studie kunnen worden
verleend op grond van eerder met goed gevolg afgelegde tentamens of examens
op het niveau van het hoger beroepsonderwijs, dan wel op grond van in de praktijk
opgedane kennis en ervaring.
Vrijstellingen worden door de studieleiding verleend namens de examencommissie. Voor
een vrijstelling wordt het cijfer zes gegeven. Vrijstellingen kunnen daardoor niet tot
compensatie leiden.

8.4 De studievoortgang
De hogeschool stelt zich ten doelvoor de duale opleiding goede randvoonruaarden te
creëren die er voor zorgen dat de student elk jaar een behoorlijke studievoortgang kan
realiseren.

Gedurende de duale studie kan elke student zijn studievoortgang en studieplanning met de
studieleiding van de duale opleiding bespreken en vaststellen. De verantwoordelijkheid voor
de studievoortgang berust echter bij de student.

De hogeschool kan de student, indien zijn studievoortgang daartoe aanleiding geeft,
verplichten tot het aangaan van een studiecontract. Hierin wordt vastgelegd welke
studieonderdelen de duale student in een bepaalde periode met goed gevolg moet
afleggen. Mocht de student, behoudens overmachtsituaties, niet aan de verè¡ste voortgang
voldoen, dan kan het bevoegd gezag besluiten de herinschrijving voor het volgende
collegejaar niet te honoreren.

De collegegelden en over¡ge kosten
De hogeschool is verplicht het collegegeld te incasseren. De hoogte van het collegegeld
wordt jaarlijks door het bestuur van de hogeschool vastgesteld.
De student dient voor tijdige betaling van het collegegeld zorg te dragen.
Restitutie van collegegelden is slechts in een beperkt aantal gevallen mogelijk.
Voor de datum waarop de colleges aanvangen.

8.5
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- Daarbij dient te worden aangetoond dat wijzigingen in persoonlijke omstandigheden het
onmogelijk maken om de duale opleiding te volgen. Het instituut behoudt zich het recht
voor om in dergelijke gevallen administratiekosten in rekening te brengen.

Na de aanvang van de colleges is, ingevolge ministeriële richtlijnen, restitutie van een
gedeelte van het collegegeld slechts mogelijk in de volgende gevallen:
- indien de student zich voor het eerste jaar heeft ingeschreven;
- indien een student overstapt naar een andere hbo- of vwo-instelling;
- indien de student tussentijds het diploma behaalt;
- indien de student langer dan twee maanden ziek is.
Voor het verkrijgen van restitutie van (een gedeelte) van het collegegeld dient een schriftelijk
vezoek bij de fìnanciële administratie van het instituut ingediend te worden.
Elk jaar dient rekening gehouden te worden met een bedrag van ca. € 250,- aan overige
studiekosten. Deze uitgaven betreffen vooral boeken, dictaten en overige
studiemiddelen.

8.6 Overige bepalingen
Overeenkomstig het bedoelde in artikel 7.59 van de WHW, kent de opleiding aan de NHTV
een studentenstatuut. De rechten, beroepsmogelijkheden en verplichtingen van studenten
zijn daarin vastgelegd, alsmede de maatregelen die het bevoegd gezag kan treffen bij het
niet nakomen van de verplichtingen.
De dualestudent ís verplicht het instituut, binnen de daarvoor gestelde tijd, alle gevraagde
informatie te verschaffen.
Het instituul zal de duale student alle informatie verschaffen die nodig is om de studie op
een juiste manier en binnen de gestelde tijd te kunnen afleggen.
De hogeschool heeft een tweetal aanvullende studentenverzekeringen afgesloten. Dit betreft
een aansprakelijkheidsvezekering (voor als een student in "dienstverband " door een
ongeluk schade berokkent aan derden) en een ongevallenverzekering waaruit schade aan
studenten kan worden vergoed, indien de schade voortkomt uit een ongeval dat niet wordt
gedekt door een eigen partículiere verzekering. ln het laatste geval gaat het om schade die
voortvloeit uit de gevolgen van blijvend lichamelijk of geestelijk letsel.
Dit zijn slechts aanvullende verzekeringen. Een student dient zelf de van
belang zijnde verzekeringen af te sluiten.
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9. Praktischestudie-informatie

Bereikbaarheid docenten
Wanneer u, buiten de lesuren, contact wilt opnemen met een docent, is het mogelijk hen overdag
op het instituut te bellen of hen een e-mail te sturen. Alle docenten hebben en postvak bü NHTV,
voor de Management Toerisme docenten bevinden die zich in het hoofdgebouw aan de
Hopmansstraal l, op de 2e verdieping. Post voor de docenten kan worden afgegeven bij het
secretariaat van de duale opleiding.

Bereikbaarheid studieleiding
Overdag is de studieleiding telefonisch te bereiken op het instituut, tel.nr. 076-530 22 03. Tijdens de
college-uren zal er iemand van de duale opleiding aanwezig zijn, kamer N 3.218. lndien u, om
welke reden dan ook, een gesprek wenst kunt u dat ook schriftelijk kenbaar maken
(maatwerk@nhtv.nl). Voor vragen kunt u altijd binnenlopen.

Onverwachte afwezigheid docenten
Het kan voorkomen dat een docent onverwacht niet aanwezig kan zijn.
lnformatie over de aanwezigheid van docenten is in principe te vinden op de ELO (N@tschool).
Daarnaast is een waarschuwingssysteem opgezet zodat u niet voor niets naar Breda komt. Dit
systeem werkt als volgt: alle duale studenten vullen bij het begin van een blok aan op welk
telefoon n u mmer hijizij overdag berei kbaa r is.
Alleen de duale studenten die deze lijst ingevuld hebben, zullen bij het onverhoopt uitvallen van een
college gebeld worden en alleen op het door henzelf aangegeven telefoonnummer.

Het is daarmee uw eigen verantwoordelijkheid om:
* ten eerste tijdig de invullijst af te geven
* ten tweede een eventuele verandering van een telefoonnummer gedurende een blok op tijd door
te geven en
* ten derde zelf te regelen dat u de op dat nummer afgegeven boodschap ook ontvangt.

Met dit systeem wordt een aantal problemen met betrekking tot de onverwachte afiryezigheid van
docenten ondervangen, maar beslist niet alle. Een docent die in de loop van de dag ziek wordt,
geeft weinig tijd om iedereen nog te bereiken. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen, dan
vragen wij daar bij voorbaat uw begrip voor.

Ziekmelding studenten
Er bestaat een verplichting om de colleges bij te wonen. Bij ziekte dient u dit telefonisch te melden,
tel. 076-530 .22.03. Bij de tentamens dient u ziekte te melden. U krijgt slechts drie kansen per jaar
om een tentamen te halen. Bij dat aantal kunnen wij rekening houden met ziekte, indien dat gemeld
is.

Boeken- en dictatenverkoop
Gedurende uw studie wordt gebruik gemaakt van boeken die in de boekhandel verkrijgbaar zijn,
maar ook van dictaten en readers, die door de Hogeschool intern worden uitgegeven.
Voor de aanvang van ieder blok krijgt u een lijst van de aan te schaffen boeken en dictaten.

De studieboeken kunnen besteld worden bij Boekhandel Gianotten. De dictaten en interne uitgaven
zijn te verkrijgen bij het dictatenmagazijn.

Schoonhouden van collegeruimten
Houd de collegeruimten zo schoon mogelijk en ruim s.v.p. al uw eigen rommel op! De studenten
hebben de volgende ochtend ook recht op een schone ruimte!
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Mededelingen
Alle mededelingen van de studieleiding, docenten en ondersteunende diensten zijn te vinden op de
ELO (N@tschool)

Mededelingenbord duaal
Bij de kamer van de studieleiding (N 3.218) hangt een mededelingenbord voor duale studenten
Daarop wordt alle voor deeltijd- en duale studenten van belang zijnde informatie opgehangen.
Naast de'Mededelingen Duaal'vindt u o.a. de resultaten van tentamens en toetsen.

Gatering
Koffie en thee ís met je smartcard verkrijgbaar in de automaten die op elke verdieping te vinden zijn.
Tijdens de lunchpauze kan men terecht bij de kantine op de begane grond. Hier kan betaald worden
met chipknip of contant geld.

lnternet
De duale student kan gratis gebruik maken van internet tijdens de openstellingsuren

Openstelling bibliotheek
De mediatheek van de NHTV zal, naast de openstelling op de werkdagen van 09.00 - 17.00 uur ook
geopend zijn op de dinsdagavonden van 17.00 tot 20.00 uur. Tijdens sommige vakantieperiodes is
er sprake van afirvijkende openingstijden. lnformeert u daarom even naar de openingstijden om
teleurstellingen te voorkomen

IGT Helpdesk
Het bureau ICT helpdesk is overdag geopend
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Bijlage I
Gijferoverzicht INFO voor studenten (GATS)

Studenten kunnen studieresultaten raadplegen via het programma INFO. Via intranet vind je de uitgebreide
handleiding info voor studenten.
Men kan zich inschrijven voor (her)tentamens, NAW gegevens controleren, projectinformatie vinden en tal
van andere zaken bekijken die met de studie te maken hebben.

Kies via Start, Netwerk-Menu, lnformatie voor INFO

Voer onder Gebruiker je idcode in en druk op de Tab toets
Vul onder'Wachtwoord je wachtwoord in.
Geef hierna een Enter of klik op OK.

Kom je niet in het programma of krijg je de melding onbekende gebruiker ?
Dan heb je:
- een verkeerde idcode ingetypt.
- na het invoeren van de gebruikersnaam een Enter gegeven i.p.v. een Tab.
- een verkeerd wachtwoord ingetypt.

Probeer het opnieuw

INFO verlaten
Toets Alt-X of klik op Alt-X eXit onderaan in het scherm.
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Samenvattíng

Op 11 oktober en 20 oktober 2011 is de opleiding Bachelor Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs (hierna: HTRO)
gevisiteerd door een commissie van AeQui. Het totaaloordeel van de commissie is voldoende.

De opleiding HTRO is een vierjarige Bachelorstudie (240 EC). De doelstelling van de opleiding is studenten op te leiden
die niet alleen in het gehele (internationale) werkveld van toerisme en recreat¡e als professional kunnen functioneren
maar ook over het potentieel beschikken om zich te blijven ontwikkelen en door te groeien naar hogere
managementfuncties. Daarnaast stelt de opleiding zich ten doel om studenten voor te bereiden op een vervolgstud¡e op
mastern¡veau in binnen- of buitenland.

De opleiding HTRO kenmerkt z¡ch als een ¡mponerende beroepsopleiding voor de toeristische en recreatieve sector d¡e
door zijn brede insteek beginnende beroepsbeoefenaren aflevert die ook in een veel uitgebreider veld van startende
management functies ingezet kunnen worden. De opleiding onderscheidt zich in haar creatieve en met name
internationale opzet en is er in geslaagd via uitdagende werkvormen en projecten studenten met zeer diverse
achtergronden te boeien en te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen en zich adequaat voor te bereiden op de
beroepspra ktij k.

Beoogde eindkwalificaties Personeel

De opleiding hanteert een concreet en actueel beroeps-
opleidingsprofiel dat in overleg met het werkveld tot
stand is gekomen. De koppeling met de Dublin
Descriptoren is nadrukkelijk gelegd in het beroeps-
opleidingsprofiel, waaruit blijkt dat de eindkwalificaties
overeenstemmen met het niveau van een beginnend
beroepsbeoefenaar. De Academie voor Toerisme
onderhoudt een uitgebreid en structureel netwerk met
het werkveld. De informatie die hierdoor wordt voort-
gebracht, komt ten goede aan alle toeristische
opleidingen van de Academie en dus ook aan HTRO.
Hierdoor is men ¡n staat cont¡nu te reflecteren op de
actual¡teit van de eindkwalificaties en de wijze waarop
die vertaald dienen te worden in het programma. De
opleiding geeft er blijk van ook dienovereenkomst¡g te
handelen.

Programma

Het programma maakt een gedegen indruk. De banden
met de praktijk zijn goed, wat zijn weerspiegeling heeft
in het curriculum. Onderzoek komt in alle studiejaren
aan bod, wat verweven is met het speerpunt acade-
m¡sering. De vormgeving van het programma is goed.
Op vele manieren wordt vormgegeven aan NHTV-based
learning. ln de Nederlandse variant is dit vertaald naar
het didactische concept van de leerlijnen en de Engelse
var¡ant werkt meÌ. de lnternationol Classroom.

Het personeelsbeleid is goed en wordt navenant vorm
gegeven. Conform het strategische speerpunt Acade-
misering krijgen docenten ruimte om zichzelf te
ontplooien. De basis hiervan is gelegd in een stevig
scholingsplan. Veel van de docenten zijn hoog opgeleid,
vrijwel iedereen beschikt eveneens over een didac-
tische kwalificatie.

Voorzieningen

De materiële voorzieningen zijn adequaat, maar de
huisvesting voor buitenlandse studenten en de
verspreiding van de werkplekken van de opleiding over
meerdere gebouwen zijn aandachtspunten. De
werkplekken van de docenten zijn allemaal op de
tweede etage van het hoofdgebouw. De onderwijs-
ruimten van studenten bevinden zich in andere
gebouwen die weliswaar op loopafstand van elkaar
liggen.

De mediatheek, die een omvangrijk, aantrekkelijk en
actueel aanbod heeft, is indrukwekkend. De informatie-
voorziening is tijdig en adequaat. Studiebegeleiding
leidt tot studievoortgang. De begeleiding van de
buitenlandstage lijkt wat wisselend te zijn. Dit biedt
ruimte voor verdere verbetering.

Kwaliteitszorg

Er is een robuust kwalite¡tszorgsysteem. De opleiding
meet structureel, gestructureerd en volledig. De
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metingen leiden aantoonbaar tot het doorvoeren van
verbetermaatregelen. De mate waarin alle stakeholders
betrokken zijn bij evaluaties is goed, alle betrokkenen
worden uitgenodigd voor en nemen deel aan

evaluaties, die mondeling of schriftelijk kunnen worden
uitgevoerd.

Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties

De Examencommissie en de Toetscommissie (aan wíe
de Examencommissie diens verantwoor-delijkheden
gedelegeerd heeft) functioneren zodanig dat dit
kwalitatief adequate toetsen tot gevolg heeft. De wijze
van toetsing varieert, afhankelijk van de inhoud van de
competenties. Het eindniveau van de opleiding is van
bachelorniveau. Studenten komen in passende functies
terecht en de aansluiting met masterprogramma's is

goed. Wel is het opgevallen dat het niveau van de
scripties uiteenloopç afhankelijk van de aard van de
scriptie en het programma {Nederlands- of Engelstalig}.

Aanbevelingen

Een concrete aanbeveling is dat het proces van
beoordeling van de scripties nog verder gestructureerd
dient te worden. Er wordt wel een beoordelings-
formulier gehanteerd, maar tot voor kort was niet
duidelijk hoe het eindcüfer tot stand is gekomen.

Daartoe is in collegejaar2}ll/2}L2 een pilot gestart
met schriftelijk protocol zodat wel inzichtelijk wordt

hoe het eindcijfer is bepaald. De ervaringen met de
pilot dienen nog bestendigd te worden in het beleid.

Verder gaan de gedachten van de visitatiecommissie
met name uit naar protocolisering in relatie tot het
toetsbeleid, de werving van studenten met een brede
internationale achtergrond (voor het Engelstalige
programma) en de werving van meer buitenlandse
docenten met naam en faam. Dergelijke aspecten
zouden een bijdrage kunnen leveren aan de uitstraling
van HTRO en de NHTV in het algemeen, waarmee de op
dit moment gevoelde score van 5+ (afkomstig uit
studentenevaluat¡es) opgehoogd zou kunnen worden
naar minimaal een 7.

Bijzonder kenmerk: lnternationalisering

The distinctive quality feature'internationalisation' is

mcêt¡ng thc ¡tand¡rd. ln a tourism programme

internationalisation can never be unique, given the
international orientation of the field. None the less, this
programme is distinctive, not only in the Netherlands
but global as well. Recognition of this fact is apparent
by the TedQual-certíficate. The distinctiveness also

shows through the opportun¡ties to do placements and
thesis abroad {obligatory in the English taught
programme), field work, exchange programmes, the
internatíonal background of staff and guest lecturers,
and the number of English courses.

Alle standaarden van het NVAO kader zijn positief beoordeeld {voldoende en goed} en op die grond geeft de
visitatiecommissie een positief advies inzake accreditatie van de opleiding Bachelor HTRO.

Namens de voltallige visitatiecommissie,
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Overzicht

De beoordelingen per standaard zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Standaard Beoordeling

Beoogde eindkwalificaties
1. Beoogde eindkwalificaties Goed

Programma
2. Oriëntatie van het programma
3. lnhoud van het programma
4. Vormgeving van het programma
5. lnstroom
6. Studeerbaarheid
7. Omvang en duur

Goed
Voldoende
Goed
Voldoende
Voldoende
Voldoende

Personeel
8. Doeltreffend personeelsbeleid
9. Het personeel is gekwalificeerd
10. De omvang van het personeel is toereikend

Goed
Goed
Voldoende

Voorzieningen
11. Materiële voorzieningen
12. Studiebegeleiding

Voldoende
Voldoende

Kwaliteitszorg
13. Evaluatie resultaten
14. Maatregelen tot verbetering
15. Betrekken van opleidings- en examencommissie, medewerkers,
studenten, alumni en beroepenveld

Goed
Voldoende

Goed

Toetsing en gereal¡seerde eindkwalificaties
16.1 Toetsing
16.2 Gerealiseerde eindkwalificaties

Voldoende
Voldoende

Totaal oordeel Voldoende

Distinctive qual¡ty featu re: ¡nternat¡onal¡sat¡on

1. Vision on internationalisation
2. Learning outcomes
3. Teaching and learning
4. Staff
5. Students

Good

Good
Good
Good

Good
Good

Accreditatieadvies Positief
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Colofon

lnstelling en opleidíng

NHW internationale hogeschool Breda

Adres: Mgr. Hopmanstraat 1, 4817 JT Breda
Telefoon: {076} 533 22 26

Status instelling: bekostigd
Resultaat instellingstoets kwaliteitszorg: n¡et aangevraagd

Opleidin6: B Ho6er Toeristisch en Recreatief Onderwijs (HTRO)

Niveau: HBO Bachelor

Aantal studiepunten: 240 EC

Tìtel: Eachelor of Business Administration in Tourism Management
Uitstroomrichtingen: Uitgaand Toerisme {Nederlandstalig)

Management Toeristische Bestemmingen {Nederlandstalig}
lnternational Tourism and Travel lndustry (Engelstalig)

lnternational Tourism Management and Consultancy (Engelstalig)

Bijzonder kenmerk: internationalisering
Locatie: Breda
Variant: Voltijd, duaal
Croho-nummer:34,y'LO

Kwantitatieve gegevens van de opleiding zijn weergegeven in bijlage 3.

Voor kwaliteit verantwoordelijke bestuurd.rr- MEd BEd, voorzitter College van Bestuur NHTV

Contactpersoon met betrekking tot kwaliteít van de opleiding: mevr
Contactgegevens: Email f @nhtv.nl / Tel. : (076) f

Visitatiecommissie

De visitatiecommissie bestond uit:

De commissie is vooraf voorgelegd aan de NVAO; de NVAO heeft ingestemd met de samenstelling (#5412).

De visitatie is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van:
AeQuí VBI

Vlindersingel 220
3544 VM Utrecht
(030) 87 82A 87
www.AéQui.nl
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NHTV ziet het als haar opdracht om het onderwijs
invulling te geven via drie speerpunten: internatio-
nalisering, academisering en excellentie. Voor elke
opleiding afzonderlijk wordt bekeken tot op welke
hoogte deze speerpunten realiseerbaar zijn.
- lnternationalisering: studenten worden voorbe-

reid op een loopbaan in internationale context.
Daarbij is mede de ambitie om meer buitenland-
se studenten en medewerkers aan te trekken.

- Academisering: NHW biedt naast hoger
beroepsonderwijs ook wetenschappelijk onder-
wijs aan, waarbij als uitgangspunt is genomen
dat NHTV alleen investeert in wetenschappelijk
onderwijs dat elders in Nederland (nog) niet
wordt aangeboden.

- Excellentie: NHW wil medewerkers en studen-
ten inspireren en uitdagen hun talenten
optimaal te ontwikkelen, hun kennis en kunde
te integreren en deze als professional of als

wetenschapper op excellente en duurzame
wijze toe te passen in de samenleving.

lnleiding

NHW internationaal hoger onderwijs Breda (hierna NHTV) positioneert zich als zelfstandige hoger onderwijs-
instelling en richt zich op de ontwikkeling van de beroepspraktijk en op wetenschapsbeoefening in de volgende
verwante en specialistische domeinen, die elk zijn ondergebracht in een academie: Digital Entertainment, Hotel &
Facility, Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit, Toerisme en Vrije tijd.

Het inst¡tuut deuse is er gezamenlijk met de opleiding Vrijetijds-
management de Engelstalige propedeuse First Year
in Leisure & Tourism. Na de internationale
propedeuse stromen studenten door naar één van
de internationale afstudeerrichtingen van HTRO, te
weten lnternational Tourism Management &
Consultancy (ITMC) en lnternational Tourism &
Travel lndustry (lTTl), of de student kiest voor de
opleiding lnternational Leisure Management van de
Academy for Leisure. Vanuit de internationale
propedeuse kunnen studenten ook doorstromen
naar de Nederlandstalige opleidingsvariant Manage-
ment Toerisme (MT). Studenten van de
Nederlandstalige propedeuse stromen door naar de
Nederlandstalige of naar de Engelstalige volt¡jd
opleiding.

NHTV ontwikkelt haar kennis en onderwijs vanuit
drie inhoudelijke strategische thema's: lmagineering,
Cross-cultural Understanding en Social Respons-
ibility. Deze thema's liggen aan de basís van de
'kennisidentiteit' van NHTV. Ook voor deze thema's
geldt dat ze niet voor elke opleiding even sterk van
toepassing zijn.

De doelstelling van de opleiding is "om studenten op
te leiden die niet alleen in het gehele (interna-
tionale) werkveld van toerisme en recreatie als
professional kunnen functioneren, maar ook over
het potentieel beschikken om zich te blijven
ontwikkelen en door te groeien naar hogere
managementfuncties. Daarnaast stelt de opleiding
zich ten doel om studenten voor te bereiden op een
vervolgstudie op masterniveau in binnen- of buiten-
land."

De opleiding

Studenten die de opleiding HTRO met succes

afsluiten zijn startbekwame professionals voor
managementfuncties in de (inter)nationale toe-
ristisch-recreatieve:
- Reissector (zakelijk en toeristisch);
- Accommodatie-enverblijfssector;
- Attractie- en vermaaksector;
- lntermediaire en toeleverende sector.De opleiding Hoger Toeristisch en Recreatief

Onderwijs (hierna: HTRO) is een vierjarige
Bachelorstudie (240 EC), die deel uitmaakt van de
Academie voor Toerisme. De opleiding HTRO kent
een Nederlandstalige, een Engelstalige en een duale
variant. Naast een eigen Nederlandstalige prope-

Naast deze generieke kenmerken hebben de
Nederlands- en Engelstalige opleiding elk een eigen
profilering met een verschillende domein- en

werkveldspecifieke invulling. De Nederlandstalige
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uitstroomrichting MT (zowel voltiid als duaal) is een

brede opleiding die voorbereidt op een mana-
gementfunctie in de toeristische sector.

Binnen de Engelstalige opleiding bereiden studenten
zich voor op een functie in de toeristische wereld
met bijzondere aandacht voor de dynamiek in het

mondiale toerisme, mede door nieuwe opkomende
marken en bestemmingen. Studenten richten zich

op functies in de internationale réiswereld en

relevante (non-)gouvernementele organisaties. De

Engelstalige opleiding kent twee uitstroom-
richtingen: lnternational Tourism Management &
Consultancy (hierna: ITMC) richt zich op het bestu-

deren en analyseren van internationale toeristische
bestemmingsgebieden vanuit een contextuele
benadering (toeristische productontwikkeling,

planning, marketing en management. lnternational
Tourism and Travel lndustry (hierna: lTTl) rícht zich

op het creëren en vermarkten van bijzondere
belevenissen op een (bedrijfs)economisch verant-
woorde en duur¿ame w$ze. lTTl focust op de

reiswereld met een mondiaal perspectief, met
specifieke aandacht voor niet-westerse marken.

De visitatic

NHW heeft aan AeQui VBI opdracht gegeven

onderhavige visitatie uit te voeren. Hiertoe heeft

AeQui een onafhankelijke en ter zake kundige

commissie samengesteld. Met vertegenwoordigers
van de opleiding heeft een voorbereidend gesprek

plaatsgevonden. ln dat gesprek is het programma en

de invulling van de gesprekken en gesprekspartners

vastgesteld. De commissie heeft tijdens de visitatie
dit programma doorlopen, zie bijlage 2.

De hogeschool heeft twee weken voorafgaand aan

het visitatiebezoek een aankondiging verspreid voor
het geplande open spreekuur. Een collega van een

buitenlandse partneruniversiteit en een medewerker

hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. De

onderwerpen die in dit gesprek aan de orde zijn

geweest, zijn getoetst bij andere gesprekspartners

en voor zover relevant integraal opgenomen in het
rapport.
De visitatiecommissie heeft een keuze gemaakt uit
afstudeerscripties die de laatste twee iaar door
studenten zün geproduceerd en heeft deze

beoordeeld. De resultaten van die beoordeling ziin

input geweest voor de gesprekken met de opleiding,

zie het voorlaatste hoofdstuk van dit rapport.
De commissie heeft de beoordeling in onafhankelijk-

heid uitgevoerd; aan het einde van de visitatie is de
opleiding in kennis gesteld van de bevindingen en

conclusies van de commissie,

Deze rapportage is in concept toegestuurd aan de

opleiding, de reacties van de opleidin6 zijn verwerkt
tot deze definitieve rapportage.
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Beoogde eind kwalificaties

De visitatiecommissie stelt vast dat er een concreet en actueel beroepsopleidingsprofiel is dat in overleg met het
werkveld tot stand is gekomen. De koppeling met de Dublin Descriptoren is nadrukkelijk gelegd in het
beroepsopleidingsprofiel, waaruit blijkt dat de eindkwalificaties overeenstemmen met het niveau van een
beginnend beroepsbeoefenaar. De vis¡tat¡ecommissie heeft grote waardering voor het uitgebreide en structurele
netwerk dat met het werkveld wordt onderhouden door de Academie voor Toerisme. De informatie die hierdoor
wordt voortgebracht, komt ten goede aan alle toerist¡sche opleidingen van de Academie en dus ook aan HTRO.
Hierdoor is men in staat continu te reflecteren op de actualiteit van de eindkwalificaties en de wijze waarop die
vertaald dienen te worden in het programma. De opleiding geeft er blijk van ook dienovereenkomstig te handelen.

Beoogde eindkwalificaties
Standoord 7: De beoogde eindkwolil¡coties van de opteiding zijn
wat betreft inhoud, niveou en or¡ëntatie geconcretiseerd en
voldoen oon internationole eisen.

De commissie beoordeelt deze standaard als goed.
De Body of Knowledge and Skills is goed
geconcretiseerd en geoperationaliseerd. Daardoor
maakt het landelijk profiel een gedegen indruk. De
afstemming met het beroepenveld heeft in relatie
tot de ontwikkeling van het beroepsprofiel uitvoerig
plaatsgevonden. De opleiding heeft in de loop der
jaren inmiddels een groot netwerk om zich heen
verzameld waar zowel ad hoc als structureel mee
overlegd wordt over ontwikkelingen in het werkveld
en de relatie met de eindkwalificaties.

Afstemming beroepenveld
Tot 2009 was er een landelijk beroepsprofiel
Manager Toerisme & Recreatie. ln 2007 is besloten
twee separate profielen te ontwikkelen voor
enerzijds Leisure Management en anderzijds
Tourism Management. De opleidingen van Stenden,
Saxion, lnHolland en NHTV zijn gezamenlijk gekomen
tot het nieuwe Beroepsprofiel Manager Toerisme &
Recreatie, dat in 2009 door de HBO-raad is

vastgesteld. B¡j de opstelling ervan zijn de
brancheverenigingen en de Strategische Adviesraden
van de betrokken opleidingen geconsulteerd. Ook
NHTV heeft een Strategische Advies Raad (hierna:
SAR). Deze SAR is gekoppeld aan twee
bacheloropleidingen: Leisure Management en Hoger
Toeristisch en Recreatief Onderwijs (HTRO). ln de
SAR zitten uiteenlopende vertegenwoordigers van
het werkveld die zowel op strateg¡sch als tactisch
niveau posities in de sector bekleden. De SAR komt

frequent (vier keer per jaar) bijeen en voert overleg
met de directie van beide opleidingen over actuele
ontwikkelingen in het werkveld van beide
opleidingen, zoals de relatie met de praktijk, de
verhouding tussen diverse faculteiten, aantallen
studenten en de marketing van de opleidingen.
Meer in het algemeen wordt gepraat over sterktes
en zwaktes, de relatie met de praktijk en hoe de
opleiding daarop kan inspelen én anticiperen. Op het
moment dat het nodig is, met name als het
specifieke onderwerpen betreft, zijn ook docenten
aanwezig bij het overleg. Tijdens de laatste SAR-
vergadering van het collegejaar is ook een lid van het
College van Bestuur aanwezig. Afhankelijk van
speciale onderwerpen worden tussentijds de SAR-
leden ook nog individueel benaderd.

Concreet
Het nieuwe beroepsprofiel bestaat uit zes
domeincompetenties van de Bachelor of Business
Adm¡nistration (BBA), twee generieke competenties
en twee HTRO-specifieke competenties die
toegevoegd zijn door het landelijk overleg HTRO-
opleidingen. Door het toevoegen van deze twee
HTRO-specifieke competenties willen de toeristische
opleidingen zich onderscheiden van de andere
opleidingen binnen het BBA-domein. Naast de
competenties uit het BBA-domein gelden voor het
hbo tien generieke competenties die elke student
met een hbo-diploma moet beheersen.

Actueel
Om de nagestreefde eindkwalificaties (en inherent
hieraan de vertaling naar het onderwijsprogramma)
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zo actueel mogelijk te houden, vindt er continu

afstemming plaats tussen de opleiding en het

{internationale) werkveld. De afstemming vindt op

meerdere niveaus plaats en in verschillende vormen.
Zoals eerder vermeld is aan de opleiding een SAR

verbonden en ook is er contact met alumni,

stagebegeleiders, gastdocenten en gecommit-

teerden bij de uiwoering van het onderwijs. Tevens

zijn er lectoraten en werken docenten via projecten,

samen met de branche, aan de ontwikkeling en

toepassing van kennis. Tevens is er op strategisch

niveau sprake van samenwerking met een Sroot
aantal part¡jen, waaronder de Hospitality Sales &

Marketing Association (HSMAI), KLM, Algemene
Nederlandse Vereniging van Reisondernemíngen
(ANVR/Reiswerk), CenterParcs, TUI Nederland, D-

reizen en nog vele andere gerenommeerde

bedrijven. Ook is er een structurele samenwerking

met een groep van ongeveer 150 nationale en

internationale bedrijven voor de formulering van
praktijkopdrachten. De opleiding gaat ook
regelmatig in dialoog met het werkveld, zoals

bijvoorbeeld in het onderzoek binnen het domein

Touroperating, wat heeft geleid tot een rapport over
de herprofilering van het touroperating-onderwijs
binnen de Academie Toerisme. Het belang van de

voortdurende afstemming is in de ogen van het
HTRO-team tweeledig : enerzijds zijn vertegenwoor-
digers van de branche op deze manier aangesloten
op voor hen relevante kennis. Anderzijds is het
belang van de academie en de eigen medewerkers
om onder andere tot een adequate vertal¡ng van het

beroepsprofiel naar het curriculum te kunnen
komen.

Na het tot stand komen van het Beroeps-

opleidingsprofiel is het hoger economisch onderwijs
gestârt met een project om de kennisgebieden

achter de domeincompetenties expliciet te maken in

een Body of Knowledge and Skills {BoKS}. Elke BoKS

is opgesteld door opleidingen zelf in overleg met het

werkveld en fungeert op deze wijze als collectief
referentiekader voor de betrokken hogescholen.

Omdat kennis- en deskun-digheidsgebieden

voortdurend in ontwikkeling zijn, houdt een netwerk
van docenten, lectoren en gezag-hebbende

vertegenwoordigers uit het werkveld zich actief

bezig met de actualiteit, de oriëntatie en de inhoud
van het programma. Dit waarborgt voort-durende
toets¡ng van eindkwalificaties aan de domein-
specífieke eisen.

Dublin dcscriptorcn
Bij het formuleren van het landelijke beroepsprofiel
is nadrukkelijk een koppeling gemaakt met de Dublin

Descríptoren. Getoetst is op welke wijze deze

algemene omschrijvingen van de professional op
bachelorniveau verankerd zijn in de beschríiving van

de competenties in het landelijke BBA-domein. Deze

vergelijking is opgenomen in het landelijk profiel.

Uit de HgO-monitor 2010 bl¡ikt dat HTRO-

afgestudeerden van 2008-2009 het niveau van de

opleiding en de aansluiting tussen opleiding en

werkveldlhuidige functie als positief beoordelen. De

score is overeenkomstig het landeliik gemiddelde.

De variabele 'voorbereiding op actuele beroeps-
praktijk' scoort een 6,4 en ligt daarmee een fractie
hoger dan het landelijk gemiddelde (6,2). Ook de

totaalscore voor de mate waarop alumni zijn

voorbereid op de arbeidsmarkt ligt net iets hoger
dan het landelijk gemiddelde {6,6 tegenover 6,4). ln

de Nationale Studentenenquête (hierna: NSE) van

2011 geven HTRo-studenten een score van 3,7 ap
een vijfpuntsschaal voor het niveau van de opleiding.
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Programma

De visitatiecommissie vindt dat de opleiding HTRO een gedegen programma heeft. De banden met de praktijk zijn
goed, wat zijn weerspiegeling heeft ¡n het curriculum. Onderzoek komt in alle studiejaren aan bod, wat verweven
is met het speerpunt academisering. De vormgeving van het programma is goed. op vele manieren wordt
vormgegeven aan contextueel leren: door middel van cases, field trips en in de Engelstalige variant ook nog door
het didactisch concept van de lnternational Clossroom. Het personeelsbeleid is goed en wordt navenant vorm
gegeven. Aandachtspunten zijn randvoorwaarden, zoals het aandeel praktijkervar¡ng binnen het docententeam en
voorzieningen, waaronder de huisvesting voor buitenlandse studenten in het bijzonder.

Oriëntatie
Stondaard 2: De oriëntotie van het progrommo woorborgt de
ontwikkel¡ng von vøordigheden op het gebied van
wete nscha p pe lijk o nderzoek e n/of de be roepspro ktijk.

De commissie beoordeelt deze standaard als goed.
Er is een goede integratie met de praktijk. De
toenemende academisering is merkbaar in het
programma, want in alle studiejaren wordt aandacht
besteed aan onderzoek. Positief is dat studenten
gekwalifíceerd zijn om ook buiten de toeristische
branche te werken. De lectoraten hebben een kleine
maar duidelijke rol.

De relatie met de beroepspraktijk is in alle
studiejaren zichtbaar en manífesteert zich op vele
manieren. Uitgangspunt is dat vakinhoud en leer-
doelen altijd worden gerelateerd aan de beroeps-
praktijk van het toekomstige werkveld. De cursussen
zijn ofwel toeristisch georiënteerd (de inhoud en
leerdoelen zijn ontleend aan de actuele
beroepspraktijk van het werkveld), ofwel disciplinaír
georiënteerd (er wordt een verbinding gelegd tussen
de disciplinaire inhoud en de beroepspraktijk van
toerisme).

Opdrachten binnen projecten of cursussen zijn
geformuleerd in samenspraak met het werkveld of
zijn ontleend aan vraagstukken die zich daad-
werkelijk afspelen in de beroepspraktijk. Hiervoor
wordt het werkveld regelmatig geconsulteerd of als
opdrachtgever ingezet. Daarnaast is er in alle jaren
sprake van praktijkelementen in cursussen en
projecten. Dit betekent dat gastcollegeg, excursies,
fieldtrips en bedrijfs- en beursbezoeken onderdeel
zijn van cursussen en projecten.

Naast de hiervoor genoemde elementen wordt de
praktijkcomponent van het programma ingevuld via
de stage en het afstudeerproject. Tijdens de
(internationale) praktijkstage in het derde jaar
werken studenten aan een beroepsprobleem of
onderzoeksvraag binnen de organisatie waarvoor zij
een oplossing dienen aan te dragen. ln de tweede
helft van het vierde jaar kiest de student voor een
afstudeerstage of -scriptie. Bij de afstudeerscriptie
ligt de nadruk meer op onderzoeksmethode en
analyse.

Actualite¡t en beroepsgerichtheid van het studie-
materiaal worden jaarlijks beoordeeld door de
docenten. Waar nodig leidt dit tot bijstelling van de
literatuur. De deskundigheid van de docent en het
docententeam, wordt gezien als een cruciale factor
in het programma. De (internationale) praktische
ervaring van (freelance) docenten en medewerkers,
hun wetenschappelijke achtergrond en bijbehorend
netwerk worden voortdurend op peil gehouden.
Docenten nemen deel aan projecten en onderzoek
met en voor het werkveld, waardoor de kennis van
dat werkveld en de bijdrage aan de ontwikkeling
ervan toenemen.

Docenten kunnen 7O%ovan hun aanstelling gebruiken
om hun eigen professionalisering op peil te houden.
Daarnaast worden er ook veel gastdocenten
uitgenodigd. Bijna wekelijks is er een gastdocent d¡e
komt vertellen over een actuele praktijkcase. De

fieldtrips zijn ook voor de docenten een bron van
inspiratie en informatie met betrekking tot actuele
ontwikkelingen.
Aanvullend geldt voor de duale opleiding dat studen-
ten in dit traject per definitie in de beroepspraktijk
werkzaam zijn. Binnen het curriculum ligt het accent
op het opdoen van theoretische kennis via
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vakliteratuur, het toepassen van werkmodellen en

het opdoen van ervaring met beroepsopdrachten en
praktijkproblemen die ont-leend zijn âan de

beroepssituatie van de student. De opdrachten
worden in overleg met de werkgever vastgesteld en

komen qua zwaarte en inhoud overeen met de

opdrachten die de voltijdstudenten maken. Dit geldt
eveneens voor de gebruikte literatuur.

Waar mogelijk wordt gebruik gemaak van gast-

sprekers vanuit het bedrijf waar de studenten

werken. De student brengt zo de eigen beroeps-
prakijk mee in het onderwijsprogramma. Een deel

van het currículum vervult de student middels het
verwerven van competenties op de werkplek. Dit
met het doel de student kritisch te laten reflecteren

op zijn werksituatie. Het afstuderen vindt alt¡jd ¡n

het betreffende bedrijf plaats.

De docenten zijn over het algemeen verbonden aan

de duale én de voltijd opleiding. Het HïRO-team

ervaart dit als voordeel ten aanzien van de

kennisontwikkeling via actuele vakliteratuur en

onderzoek enerzijds en verbanden met de actuele
beroepspraktijk anderzijds.

Uit de H8O-monitor 2010 bl¡jkt dat HTRO-

afgestudeerden van 2008-2009 positief zíjn over de

relatie van het programma met de beroepspraktijk
en de mate waarin binnen het onderwijs gebruik

wordt gemaak van praktijkvoorbeelden. De

aansluiting van het programma op actuele ontwik-
kelingen krijgt van alumni het rapportc¡jfer 7,2. De

huidige studenten geven hiervoor in de Nationale
Studentenenquête {NSE) van 2011 een 3,9 op een

vijfpuntsschaal. Studenten zijn tevreden met de

inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal en de

mate waarin ze in aanraking komen met de actuele

beroepspraktijk. Minder tevreden zijn studenten
over het beeld dat ze krijgen van wat ze moeten

kunnen aan het eind van de opleiding. Dit is voor de
opleiding aanleiding geweest om meer met concrete
prakijkcasu'i'stiek en gastsprekers te werken, zodat
voldoende duidelijkheid wordt geboden over de aard

van het werkveld en de werk-zaamheden
daarbínnen. Dit heeft intussen ook geleid tot een

verbetering in de evaluatiescores. Voor verdere

verduidelijking van het beroepsbeeld en de eisen van

het werkveld heeft men de intentie om alumni meer
te betrekken b¡j voorlichtingen op belangrijke

keuzemomenten (afstudeerrichting, specialisaties,

mínoren en/of stage).

Uit gesprekken die de visitatiecommissie voerde met
alle belanghebbenden blijh dat de aansluiting met
het beroepenveld goed is. Er is veel aandacht voor
onderzoek, wat mooi is in het kader van de

academisering {een van de speerpunten binnen het
NHW-beleid). Positief is dat studenten
gekwalificeerd zijn om ook buiten de toeristische
branche werk te vinden.

Binnen de Academie functioneren zes lectoraten. De

visitatiecommissie heeft gesproken met twee
lectoren, te weten de lector van Cross-cultural

understanding en de lector van Aviation

management/Business Travel Management. De

lectoren gaven aan dat hun lectoraten een kleine

maar duidelijke en positieve rol hebben binnen de
Academie. Het doel van het lectoraat 'Cross-cultural
understanding' is om methoden te ontwikkelen om

niet-tastbare kennís boven tafel te krijgen opdat
cross-culturele communícatie en begrip bevorderd

kunnen worden. lnmiddels is men er binnen het
lectoraat in geslaagd om acceptatie in de

internationale academische wereld te
bewerkstelligen, zoals blijkt uit peer reviewed
publicaties en uitnodigingen voor presentaties op

internationale conferenties.
ln vergelijking met het lectoraat Cross cultural

understandíng heeft het lectoraat 'Aviation Manage-
ment/Business Travel Management' meer het

karakter van een werkveldlectoraat, waarbij onder-
zoeksopdrachten voor 100% vanuit het bedrijfsleven
afkomstig zijn. Momenteel wordt er bijvoorbeeld in
opdracht van de ANVR een onderzoek verricht naar
hoe de reissector eruit zal zien in 2025. Ook zijn er
samenwerkingsverbanden met universiteiten in
Finland, met de universiteit van Pretoria en met de

Pennstate University in Pennsylvania, Verenigde

Staten. lncidenteel zijn er projecten waarin de

lectoren samenwerken en waarin ze elkaar kunnen

aanvullen.
80% van de docenten wordt regelmatíg bij de

onderzoeksprogramma's betrokken. Resultaten

brengen zij in in het onderwijs.
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Standoord 3: De ¡nhoud von het progromma biedt studenten de
mogelijkheid om de beoogde eindkwolif¡cot¡es te here¡ken.

De commissie beoordeelt deze standaard als
voldoende. De vertaling van de leerdoelen naar het
programma is evenwichtig. De samenhang van de
opleiding kent een adequate opbouw: via oriëntatie,
toepassing en reflectie komt alles middels integratie
in de stage en afstudeeropdrachten mooi samen in
de ogen van de v¡sitatiecommissie. De student-
tevredenheidsscore blijft echter wat achter.
Externe (internationale) vakliteratuur wordt voor-
namelijk aangeboden door in syllabi artikelen uit
internationale vaktijdschr¡ften op te nemen. Dat
daar op deze wijze volop gebruik van wordt
gemaakt, blijkt uit de hoge kostenpost voor
auteursrechten.

Bij de uitwerking van het landelijke beroepsprofiel
tot onderwijsprogramma's heeft de opleiding
gekozen voor differentiatie om zo recht te doen aan
zowel de breedte van het toeristische werkveld als
aan de verschillende achtergronden en voorkeuren
van de studenten. De differentiatie wordt binnen de
opleidingsvarianten en specialisaties aangebracht
door de focus op een specifiek deel van het werkveld
te richten en de problematiek die daar speelt tot
onderwerp te maken.

Uit gesprekken die het visitatieteam voerde met
studenten bleek dat de breedte van het programma
voor hen een overweging is geweest om voor deze
opleiding te kiezen. Studenten waarderen de keuze-
mogelijkheden die er zijn binnen de opleiding
(Nederlands- of Engelstalig, welke specialisatie). Zij
ervaren dat ze hierdoor de mogelijkheid hebben om
de opleiding maximaal te laten aansluiten bij hun
persoonlijke interesses. Studenten vinden dat ze bij
het maken van die keuzes goed worden begeleid.

Voor het bewaken van de mate waarin het
programma dekkend is voor de competenties heeft
de opleiding de dekkingsmatrix competenties-
curriculum opgesteld. De visitatiecommissie heeft
hiervan kennisgenomen en vastgesteld dat alle
competent¡es evenwichtig verspreid zijn over het
curriculum.

De opbouw in het programma verloopt in een
oplopend niveau van complexiteit en transfer

evenals wat betreft de verantwoordelijkheid die de
student heeft voor zijn eigen leerpad. ln de
propedeuse en het tweede jaar legt de student een
brede basis voor de competenties (focus op
oriëntatie en toepassing). Deze studiejaren leiden tot
het beginners- en gevorderde niveau (niveau 1 en 2).
Het derde en vierde studiejaar (met praktijkstage, de
specialisatiefase en het afstuderen) leiden tot het
startbekwame niveau (niveau 3, focus op integratie).
ln deze laatste studiejaren kan de student kiezen
voor een verdiepende minor binnen de Academie
voor Toerisme of voor een meer verbredende minor
bij een andere academie binnen NHTV. Daarnaast
bestaat de mogelijkheid voor het volgen van de
premaster Strateg¡c Business Management &
Marketing, die een drempelloze doorstroom naar
Wo-masterprogramma's in binnen- en buitenland
biedt.

De inhoudelijke samenhang wordt bereikt door een
clustering van het programma rond domeinen en
thema's. Daarnaast zijn er in de diverse opleidings-
varianten verschillende accenten aangebracht.
Binnen de Nederlandstalige variant MT is het pro-
gramma geclusterd rondom de domeinen concept-
en productontwikkeling, operat¡oneel management
en marketing.
Bij de Engelstalige variant ITMC is sprake van
clustering rond de domeinen tourism planning and
development, international marketing & manage-
ment en cross-cultural studies. Het Engelstalige
programma lTTl kent clusters rond tour operating &
aviation management, business operat¡ons & mana-
gement en tourism globalisation & tourists beha-
viour.

Per studiejaar is sprake van een gefaseerde opbouw,
dat er voor de Nederlandstalige variant MT iets
anders uitziet dan de Engelstalige varianten ITMC en
lTTl. Bij MT staat het eerste jaar in het teken van
kennismaking met de sector en het creéren en
vermarkten van bijzondere belevenissen. Het
tweede jaar heeft als centraal thema concept¡ng,
distributie en interactieve communicatie met de
consument. ln het derde en vierde jaar vindt
verdieping en/of verbreding plaats door middel van
de derdejaars specialisatie, de vierdejaars minor en
het afstuderen.

De Engelstalige varianten besteden het eerste jaar
aan een algemene introductie op het gebied van
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toerisme en vrije tijd. Het tweede jaar staat
verkenning en analyse daarvan centraal. Afhankelijk
van de afstudeerrichting ligt de focus daarbij op
toeristische bestemmingen (ITMC) of touroperating
en aviation {lTTl). Het derde en vierde jaar focussen
op synthese en toepassing en ook vindt dan het
afstuderen plaats.

De duale opleiding ¿al vanaf 2OIL/2O12 een andere
opbouw kennen. Tot die tijd wordt de inhoudelijke
samenhang vormgegeven door lesstof te clusteren in
modulen die deel uitmaken van een cursus. ln het
vernieuwde programma ¿al worden gewerkt met
onderwijseenheden in de vorm van leerarran-
gementen waarbinnen centrale thema's vanuit het
werkveld theoretisch ingevuld worden. De koppeling
aan een opdracht in de praktijk zal steeds onderdeel
van de toetsing zijn.

Zowel voor de voltijd als de duale opleidingen geldt
dat er een currículumoverleg is, waarin de inhoud en

samenhang van het programma wordt bewaakt. ln
focusgroepen wordt met de studenten gesproken

over het programma, inclusief de samenhang. Dit
gebeurt twee tot drie keer per jaar.

De studenten zijn meer dan gemiddeld tevreden
over het programma van de opleíding. De

inhoudelijke samenhang is door zowel de studenten
als de alumni in 2009 en 2010 beoordeeld met een

matige voldoende, alhoewel de score ten opzichte
van de evaluatieresullaten uit 2006 wel gestegen is.

Om de samenhang te vergroten is door middel van
thematisering en clustering van studieonderdelen
gezorgd voor inhoudelijke samenhang en een qua

complexiteit opklimmend prestat¡en¡veau. Daardoor
herkennen de studenten de samenhang inmiddels
steeds beter. Aanvullend zal de duiding van de
samenhang in studiewijzers en voorlichtings-
materiaal verder worden verbeterd.

De visitatiecommissie had verwacht dat er meer
specifieke internationale vakboeken zouden worden
gebruikt dan feiteliik het geval is, aangezien HTRO

een internationaal georiilnteerde opleiding is. De

opleiding heeft ervoor gekozen theorie grotendeels
te verwerken in syllabi. Gezien de hoge kostenpost
voor auteursrechten wordt daar ook volop gebruik
van gemaakt. Daarnaast biedt het gebruik van syllabi
de opleiding een aantal voordelen, waaronder
kostenbesparing voor de student, de mogelijkheid

om dynamisch op de actualiteit te kunnen inspringen
en de mogelijkheid met syllabi meer 'op maat' te
kunnen aansluiten bij de leerdoelen van de cursus en

het bijbehorende project. Niettemin blijven
studenten ook verwezen worden naar academische
journols over toerisme. Daarnaast blijken dergelijke
boeken wel aanwezig te zijn in de mediatheek.

Vormgeving
Stondoord 4: Ðe vormgeving van het progrdmma zet oon tot
studeren en biedt studenten de mogelíjkheíd om de beoogde

e i n dkwol ífl c o tl es te be re ike n.

De commissie beoordeelt deze standaard als gocd.
Er is een 6rote diversiteit aan werkvormen, wat
aansluit b¡j de verschillende toetsvormen. De

kruisbestuiving tussen onderzoek en onderwijs is

goed. Met de cases en de excursies wordt het
contextueel leren uitstekend vormgegeven.

Binnen HTRO zijn de volgende didactische
uitgangspunten geformuleerd, die richtinggevend
zijn voor het onderwijsleerproces binnen de op-
leiding:
- lndividuele ontwikkeling en competent¡egroei

staat centraal;
- Kennisontwikkeling vindt zoveel mogelijk plaats

in een beroepsgerichte context, met authen-
tieke {internationale) beroepsproblemen;

- Door toenemende zelfsturing neemt de student
steeds meer verantwoordelijkheid voor de
sturing van zijn ontwikkeling, wat voor de

opleiding (geleídeli¡k) minder begeleiding
betekent;

- Het leerproces wordt gefaciliteerd met een

krachtige (internationale) leeromgeving, die
voorziet in het aanbieden van verschillende
leerbronnen, begeleiding en ondersteuning
tijdens het leerproces, feedback op de
voortgang, uitdagend onderwijsmateriaal, een

elekronische leerorngeving en samenwerking
met (internationale) medestudenten.

Binnen de verschillende opleidingsvarianten zijn

deze didactische uitgangspunten verder uitgewerkt.
Het didactische concept van de Nederlandstalige
opleidin6 wordt vormgegeven binnen vijf leerlijnen

{De Kleijn & De Bie). ln de conceptuele leerlijn staat
het verwerven van kennis centraal. In de integrale en

de praktijkleerlijn staat het leren van beroeps-
vaardigheden centraal. ln de vaardighedenleerlijn
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worden vaardighe¡dstra¡ningen gegeven die onder-
steunend zijn voor de projecten. Het leren van
ervaringen in de studieloopbaan vindt plaats binnen
de studieloopbaancoaching, waarbij de student door
het schrijven van zelfreflecties en actieplannen
gestimuleerd wordt tot zelfevaluatie en zelfsturing.

Bij de Engelstalige opleiding is de didactische aanpak
afgestemd op de internationale instroom. Het con-
cept van de 'international classroom' heeft hierin
een prominente rol: "The international classroom of
tourism stud¡es is a symbolical space in which a rich,
complex and local, international pract¡ce is to be
explored, enunc¡ating new and promising areas in
tourism and research." De essentie van de inter-
national classroom is dat studenten met gevarieerde
achtergronden wat betreft onder andere cultuur,
werk- en levenservaring, uitgedaagd worden om
zakelijke, sociaal-culturele of psychologische
belangen te doorzien, er rekening mee te houden
maar tegelijkertijd ook te abstraheren. De
international classroom is' dus bepaald niet alleen
een klas met studenten met verschillende
internationale achtergronden maar vooral een
mogelijkheid om juist door de internationale ver-
schillen in achtergrond en opleidíngssysteem samen
te werken en te leren. Het ontdekken van elkaars
verschillen is onderdeel gemaakt van het leerproces
in dit didactisch concept. Daardoor ontwikkelt de
student begrip voor diversiteit en leert hij verschil-
lende standpunten in te nemen in een complexe
situatie.

ln de duale opleiding gelden in principe dezelfde
didactische uitgangspunten als in de Neder-
landstalige voltijd opleiding en worden er daarnaast
eigen accenten gelegd. ln tegenstelling tot de voltijd
opleiding is bij de duale opleiding namelijk gekozen
voor een modulaire opzet van het studieprogramma.
De beroepspraktijk vormt het uitgangspunt van het
onderwijs. Het bedrijf en de werkplek worden
getoetst op het bieden van een krachtige leer-
omgeving. Daarnaast worden 'real life cases'
aangeboden. Het schoolse leren en het werkplek-
leren zijn hierop afgestemd. Ten opzichte van de
voltijd opleiding is er bij de duale opleiding ook een
andere invulling van de leerlijnen. De volgende
leerlijnen worden onderscheiden: de kennis-
toepassingsleerlijn, de vaardighedenleerlijn, de
praktijkleedijn en de coachingleerlíjn. Het verschil zit

in de kennis-toepassingsleerlijn, die een combinatie
is van de integrale en conceptuele leerlijn.

Studenten zijn redelijk tevreden over de gehan-
teerde onderwijs- en werkvormen en vinden dat zet
voldoende gestimuleerd worden tot actief studeren.
ln de NSE geven studenten, afgezet tegen een
vijfpuntsschaal, een 3,5 voor een stimulerende
werkomgeving en een 3,6 voor de gehanteerde
werkvormen. De opleiding HTRO van NHTV scoort
daarmee landelijk het hoogst, mede vanwege de
kleinere werkgroepen.

De opleiding heeft geconstateerd dat binnen de
Engelstalige opleiding de international classroom
weliswaar een krachtig onderwijsconcept is, maar
dat de uitvoering ervan onder druk staat door de
grote toestroom van Nederlandse studenten.
Daardoor dreigt het relatieve aandeel internationale
studenten te laag te worden. De visitatiecommissie
deelt deze constatering. Het concept van de
international classroom biedt grote toegevoegde
waarde voor studenten die ín een internationale
context werkzaam zullen zijn. Het leereffect wordt
groter naarmate de buitenlandse instroom groter is.

Dat neigt nu naar een kritische ondergrens, niet
alleen in absolute zin, maar ook relatief omdat het
aandeel Duitse studenten groot is.

Over de vormgeving van het programma in zijn
geheel is de visitatiecommissie erg positief. Naast de
international classroom hebben studenten en alumni
als aantrekkelijke punten van de opleiding benoemd
dat het programma actueel is en dat er veel
groepswerk is. Daardoor leren studenten goed om
samen te werken en daar plukken ze in de praktijk
de vruchten van. Alumni erkenden dat: in hun werk
ervaren ze groot voordeel van het vele groepswerk
in de opleiding. Positief is dat aandacht voor de
individuele inbreng van de student ook goed is

vormgegeven doordat alles individueel getoetst en
beoordeeld wordt, ook als er sprake is van
groëpsopdrachten. De opleiding biedt veel mogelijk-
heden om gedachten uit te wisselen, mede door de
kleine klassen. Het contact met' de docenten is

laagdrempelig en er zijn veel keuzemogelijkheden
met betrekking tot de stageplaatsen.

ln het programma worden uitdagende opdrachten
gebruikt en wordt er een grote diversiteit aan
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werkvormen gehanteerd, afgestemd op de aard van

de competentie en de bijbehorende toetsvorm.
Er is sprake van een goede kruisbestuiving tussen

onderzoek en onderwijs. Met de cases en de
excursies wordt het contextueel leren uitstekend
vormSegeven.

lnstroom
Stondaord 5: Net progrsmma sluìt aon hij de lwolifícaties von de

in strom e nd e st ud e nte n.

De commissie beoordeelt deze standaard als

voldocndc. De studentenpopulatie is divers, niet
alleen vanwege de vooropleiding van de studenten,
maar ook vanwege de verschillen in achtergrond. De

opleiding gaat adequaat met die diversiteit om.

Geen van de instromende groepen lûkt een
probleem te hebben. Waar nodig worden
deficiëntiecursussen aangeboden.

De Engelstalige en Nederlandse voltijd opleiding
HTRO different¡eert bij de instroom naar voorop-
leiding en herkomst van studenten. Voor Neder-
landse studenten geldt dat ze toelaatbaar zijn met
een mbo 4-diploma en met een havo- of vwo-
diploma. ln principe zijn havo- en vwo-studenten
toelaatbaar met alle profielen, alhoewel bij het
profiel Cultuur & Maatschappij aanvullend het vak
economie of management & organisatie behaald

moet zijn.

Voor de vwo- en verwante mbo-instroom is er een
verkort driejarig tra¡ect. Gezien de gedifferentieerde
instroom is er binnen de kwaliteitszorg sprake van

separate rapportage van evaluaties en afzonderlijke
studentenpânels voor de verkorte trajecten, zodat
zowel kwalitatief als kwantitatief ¡nzicht ontstaat ¡n

mogelijke aansluitproblemen bij verschillende
groepen instromers.

NHW voert een exitonderzoek uit bij propedeuse-

studenten die voortijdi6 stoppen met hun studie. De

opleiding vergelijkt waar mogelijk de resultaten uit
het exitonderzoek met de resultaten van het
studenttevredenheidsonderzoek. De bevindingen
worden betrokken bij de vaststelling van verbeter-
acties.
NHW biedt onder de titel Webspijkeren online
cursussen financieel management en wiskunde aan

voor aankomende eerstejaarsstudenten. De cursus-

sen zijn ontwikkeld om een betere aansluiting van

het niveau te bereiken bij de lesstof van het vak

financieel management.

Vanuit de opleiding vindt regelmatig overleg plaats

met verschillende ROC-instellingen, wat leidt tot het
maken dan wel aanpassen v¿¡n aansluitíngs-
afspraken. Ook met diverse internationale partners

zijn contractueel doorstroomafspraken gemaakt. Het
lnternational Office van NHW zorgt, met ¡nhou-
delijke input van de opleidíngen, voor de uitvoering
en monitoring.

ln de aanloop naar collegeiaar 2OL3-2OL2 zijn in het
kader van het Academiebrede project Studiesucces

welkomst8esprekken gehouden met late aanmelders
van havo en mbo, waarin duidelijk gemaakt wordt
wat studenten van de opleiding kunnen verwachten
en wat de opleiding van hen verwacht. Dit heeft ten
doel studenten in staat te stellen alsnog een goed

gemotiveerde keuze te maken voor een opleiding bij
NHTV.

Van de studenten van de Nederlandstalige prope-
deuse geeft 76Yo aan dat de opleiding goed aansluit
op de vooropleiding. Van de internationale
studenten van het First Year in Leisure & Tourism
beoordeelt 90% het niveau van het eerste semester
als goed. Niettemin houdt de opleiding aandacht
voor verbetering van de aansluiting, vanwege de
u itvalcijfers in het propedeusejaar.

Studeerbaarheid
Standaard 6: Het pragramma ís studeerbaor.

De commissie beoordeelt deze standaard als

voldocndc. De studielast is evenwichtig over het
programma verdeeld. Om de studeerbaarheid te
vergroten, worden deficiëntiecursussen georgani-

seerd en zijn er extra faciliteiten voor studenten met
functiebeperkingen.

De studeerbaarheid van het programma wordt in de
eerste plaats geborgd door de evenwichtige opbouw
van het programmâ. De voltijd opleiding (in totaal
240 EC) is onderverdeeld in een propedeusefase van

60 EC en een hoofdfase van 180 EC. Elk studiejaar
omvat 60 EC en is verdeeld in twee semesters van 30
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EC, die bij de Nederlandstalige opleiding weer onder-
verdeeld zijn in twee blokken van elk 15 EC.

De duale opleiding (eveneens in totaal 240 EC) kent
een propedeusefase van een half jaar en omvat 60
EC. Voor in totaal 36 EC hiervan kan vrijstelling
worden verleend op basis van EVC (elders verworven
competenties). De postpropedeuse duurt anderhalf
jaar en omvat 180 EC, waarvan 77 EC op de werkplek
worden verworven. Van de 180 EC is nog eens 40 EC

gereserveerd voor de afstudeerfase die een half jaar
duurt.

Naast de evenwichtige opbouw van het programma
wordt de studeerbaarheid op drie andere manieren
geborgd. ln de tweede plaats door middel van
studie-informatie en herkansingsregelingen. Cursus-
sen, projecten en trainingen zijn gedetailleerd
beschreven in studiehandleidíngen met daarin
leerdoelen, opdrachten en op te leveren producten,
planning, tentameneisen .en beoordelingscriteria.
Per jaar zijn er twee tentamenkansen.

ln de derde plaats wordt studeerbaarheid geborgd
door middel van voorlichting en begeleiding. Studen-
ten krijgen een coach toegewezen die onder andere
aandacht besteedt aan studieadvisering en
-begeleiding met betrekking tot studieproblemen en
studiekeuzes (taal, studierichting, minor, stage- en
afstudeerplaats en scr¡pt¡eonderwerp). Er is ook een
decaan, wiens taak het is de student te informeren,
begeleiden en adviseren. Mocht een student gecon-
fronteerd worden met studievertraging, dan krijgt h¡j
extra begeleiding van de coach en/of de decaan.
Voor studenten met een functiebeperking is speci-
fieke begeleiding beschikbaar. Bij aanvang van de
studie vindt er in dat geval een gesprek plaats tussen
de student met de functiebeperking en de decaan en
komen de noodzakelijke extra fac¡liteiten tot stand.
Academiebreed worden voor studenten met
specifieke (studie)problemen SIG-trainingen aange-
boden (Studie lntensiverings Groepen) met onder
andere train¡ngen studieaanpak en faalangst-
reductie. Binnen dit trainingsaanbod is ook aandacht
voor studenten met een functiebeperking, zoals
dyslexie.

ln de vierde plaats wordt studeerbaarheid geborgd
door het opleidingsbeleid in de vorm van ingebouw-
de drempels en het (negatief) bindend studieadvies.
De student dient 80% van de propedeuse behaald te

hebben na het eerste studiejaar. Haalt een student
minder dan 48 EC dan mag hij de studie na het
eerste jaar niet vervolgen. Aan het einde van het
tweede studiejaar dient de student zijn
propedeutisch getuigschrift te hebben behaald. Een

tweede drempel ligt bü a,anvang van het
afstudeertraject. Hiermee kan de student pas van
start gaan als het tweede en derde studiejaar zijn
afgesloten.

Alumni waarderen de studeerbaarheid van het
programma in de HBO-monitor 2010 met een 7,5. ln
het Studenttevredenheidsonderzoek (STO) van 2009
kennen studenten hiervoor een 7,1 toe. Studenten
met een functiebeperking geven in de NSE 2077 aan
dat ze tevreden zijn over de begeleiding en
voorzieningen binnen de opleiding.

De uitval in de propedeuse is de afgelopen drie jaar
iets boven het landelijk gemiddelde geweest. Met
name de groep havisten met een C&M-profiel kent
een hoge uitval. Hebben de studenten eenmaal de
propedeuse behaald, dan weet 90% het diploma te
behalen.

Voor studenten doen zich op sommige momenten in
het studiejaar ongewenste pieken in de studie-
belasting voor. Studenten geven voor de verdeling
van de studielast over het collegejaar dan ook
slechts een 6,1. Hierop zijn aanpassingen in het
studieprogramma voorgenomen en is er meer
spreiding in de toetsmomenten aangebracht. Ook is

besloten om studenten aan het begin van ieder
semester een duidelijk overzicht te bieden van de
toets- en inlevermomenten. Voor de haalbaarheid
van de studie in het voorgeschreven tempo geven de
studenten een 7,3.

Omvang en duur
Standoard 7: De ople¡d¡ng voldoet aon wettetüke eisen met
betrekk¡ng tot de omvong en de duur von het progromma.

De commissie beoordeelt deze standaard als
voldoende. De volt¡jd opleiding is een vierjarige
bachelor met een totale studiebelasting van 240 EC.

De duale opleiding is een 2,S-jarige opleiding en
omvat eveneens 240 EC. Daarmee voldoen de
opleidingen aan de wettelijke vereisten. Studenten
geven aan dat ze gemiddeld 35 tot 40 uur per week
aan hun studie besteden. Ze vinden de opleiding
"goed te doen".
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Personeel

De visitatiecommissie stelt vast dat, conform het strategische speerpunt Academisering, docenten ruimte krijgen
om zichzelf te ontplooien. De basis hiervan is gelegd in een stevig scholingsplan, wat ook navenânt wordt
uitgevoerd. Veel van de docenten zijn hoog opgeleid en vrijwel alle docenten beschikken over een didactísche
kwalificatie. Veel docenten hebben een fulltime aanstelling en er is sprake van een toenemende
academiserings6raad onder het personeel. Niettemin heeft de opleiding veel aandacht voor het aandeel
praktijkervaring.

Personeelsbeleid
Standaord 8: De opleídlng beschìkt over een doeltrefend
personeelsbeleid.

De commissie beoordeelt deze standaard als gocd.
Het NHTV-brede beleidsplan is goed doorwrocht
opgezet. Aansluitend bij een van de strategische
speerpunten, te weten Academisering, is er een
mooi en goed scholingsplan. Dit plan omvat een

omvangrijke actie om docenten masters te laten
volgen en te laten promoveren en dit wordt
navenant uitgevoerd. Docenten krijgen alle ruimte
om zichzelf te ontplooien en de visitatiecommissie
acht dit zeer positief. Afgaand op het aantal
docenten dat een Mastertitel heeft is de balans in
het team nu goed, maar in de toekomst moeten alle
docenten een mastertítel behalen. De visitatie-
commissie vrâagt ervoor te waken dat het belang
van mensen met prakijkervaring niet te veel
gerelativeerd wordt.

ln het strategisch beleidsplan 2009-2011 onder-
scheidt NHTV drie focuspunten: acade-misering,
internationalisering en excellentie. NHW heeft haar
personeelsbeleid geformuleerd conform dit
strategisch beleidsplan. Het HRM-beleid is vervol-
gens vertaald naar de academie. De Academie voor
toerisme heeft nadrukkefijk de ambitie om de
voortrekkersrol binnen het toeristisch onderwijs
zowel nationaal als internationaal te handhaven en
verder uit te bouwen. ln het kader van de strategie
van NHTV, maar vooral ook in het kader van de
strateg¡e van de Academie voor toerisme, zijn de
professionalisering van medewerkers en het
aantrekken van personeel vanuit het internationale
(academische) werkveld speerpunten. NHTV heeft
hierin bijvoorbeeld centraal het aandeel van
medewerkers met een masteropleiding op 100%
gesteld, waaraan ook de Academie voor toerisme zal
gaan voldoen. Daarbij heeft de Academie voor

toerisme, gelet op haar ambities, aanvullende
streefdoelen geformuleerd voor het aantal docenten
met een internationale achtergrond. De afgelopen
twee jaar is 50% van de docerende vacatures
opgevuld met internationaal personeel. De
Academie voor toerisme heeft daarmee een

bewuste keuze gemaakt voor een staf met een
internationaal profiel met betrekking tot opleiding,
werkervaring enfof herkomst.

Ook het benoemen en inrichten van expertise-
gebieden en het formuleren van onderzoeksop-
drachten zijn activiteíten die de laatste jaren fors zijn

uitgebouwd. Er functioneren zes lectoraten, die
soms werkveldgeoriënteerd en soms meer acade-

misch georiënteerd zijn, namelijk:
- Lectoraat Aviation Management and Business

Travel Management;
- Lectoraat Cross Cultural Understanding;
- Lectorâat Destination Management, Develop-

ment and Marketing;
- Lectoraat Productivity in Leísure and Hospitality;
- Lectoraat Sustainable ïransport and Tourism;
- Lectorâat Vis¡tor Stud¡es.

Tevens is er een aantal docenten met een onder-
zoeksopdracht. ln 2011 heeft het HRM-beleid een
extrâ impuls gekregen om ervoor te zorgen dat
kennisontwikkeling en het doen van onderzoek
explicieter wordt verankerd. Het belan6 dat gehecht
wordt aan het doen van praktijkgericht onderzoek
blijkt onder andere uit de ontwikkeling van een

framework met vier onderzoeksrollen voor
docentfuncties. Dit framework zal in 2O1'U2O12 via
de HRM-cyclus geimplementeerd worden. De

aansturing van het onderzoek wordt in de komende
jaren verder verankerd in de managementteams van

de academies.
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De uitkomsten van de periodieke medewerker-
tevredenheidsonderzoeken (MTO) wor-den actief
benut. Via de School for Creative Education wordt de
professionalisering voor medewerkers en docenten
ondersteund en soms in afstemming met externe
organisaties uitgevoerd. NHW kent internationaal
recru¡tment support en er wordt gebruik gemaakt
van een personeels- en informatiesysteem. Binnen
NHTV zrjn afspraken gemaakt over verzuim-
begeleiding, ziekte en vervanging. Structureel heeft
iedere academie 4% budget voor ziektevervanging.
Op academieniveau is er eens per twee maanden
een overleg van het Sociaal Medisch Team. Het
management van NHTV neemt deel aan
gezamenlijke Management Developmentdagen
waardoor de strategische beleidsterreinen (inclusief
HRM bijzondere aandacht krijgen.

Binnen de Academie voor Toerisme is een gedegen

cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprek-
ken. Medewerkers- en docentevaluaties onder
studenten worden hierbij als input gebruikt.

Kwaliteit personeel
Standoard 9: Het personeel ¡s gekwolificeerd voor de inhoudelijke,
onderwijskundige en orgon¡sotorische reol¡sotie von het
progromma.

De commissie beoordeelt deze standaard als goed.

Het gemiddelde opleidingsniveau onder docenten is

bijzonder hoog en het aantal docenten met
didactische kwalificaties is groot. Het Engels van de
docenten is niet altijd even sterk maar hieraan wordt
aandacht besteed door middel van het aanbieden
van trainingen. Docenten zijn goed ¡n staat de link
met de beroepspraktijk te creëren door het
onderhouden van een uitgebreid netwerk
waarbinnen zowel het nationale en het inter-
nationale goed vertegenwoordigd zijn.

Binnen de Academie voor toerisme heeff. 75% (92

van de 123 primair onderwijzenden) een mastertitel
en is 9% (10 van de 123) gepromoveerd (PhD).

Twaalf medewerkers volgen momenteel een
masteropleiding en zes medewerkers doorlopen een
PhD-traject. De doelstelling voor het einde van de
strategieper¡ode (20L2) is dat tenminsÌ.e80% van het
docerende personeel binnen de Academie voor
toerisme over een relevante masteropleiding
beschikt en tenminste 2O% gepromoveerd is.

Het volgen van scholingsprojecten door mede-
werkers van de Academie voor toerisme wordt actief
gestimuleerd. Het gaat daarbij om zowel scholing
voor persoonlijke ontwikkeling als scholing die een
nauwe relatie heeft met de strategische posi-

tionering van NHTV in het algemeen en de Academie
voor toerisme in het bijzonder, zoals Engelse taal-
vaardigheid, wetenschappelijk schrijven, onder-
zoeksvaardigheden en internationalisering. Voor
nieuwe docenten wordt een didactische cursus
aangeboden die wordt afgesloten met een assess-

ment. Het behalen van het assessment binnen drie
jaar is een voorwaarde voor een vaste aanstelling.

Op Academieniveau is ook een budget beschikbaar
voor uiteenlopende trainingen voor grotere delen
van het personeel die noodzakelijk zijn in het kader
van onderwijsvernieuwing, zoals trainingen op het
gebied van lCT, studieloopbaancoaching, kwaliteit
van toetsing, gebruik van sociale media en

researchvaardigheden. Daarnaast zijn er voor
individuele medewerkers mogelijkheden voor
deskundigheidsbevordering in het kader van het
Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), zoals seminars,
cursussen, workshops en conferenties op het terrein
van onderwijskundige expertise en/of expertise
gericht op het afnemende werkveld. De opleiding
maakt in functioneringsgesprekken afspraken over
scholing, gericht op de functie en de specifieke taken
van de medewerkers. ln het verlengde hiervan kan

het een vereiste zijn dat de medewerker publiceert
en/of promotietrajecten doorloopt (dit laatste in het
geval van een hogeschool(hoofd)docent).

De opleiding bouwt via de onderzoeksagenda van de
Academie voor toerisme en de samenwer-
kingsverbanden met andere hogescholen en

universiteiten aan een infrastructuur waarbinnen
lectoren en docenten actief zijn. Zoals ook bij
standaard 8: Personeelsbeleid vermeld, wordt er een

framework van onderzoeksrollen gebouwd. Dat kan

betrekking hebben op een incidentele publicatie of
onderzoek, een min of meer volwaardige onder-
zoeksrol gedurende een bepaalde tijd met een

specifieke opdracht en/of op een combinatie met
een promotietraject. ln collegejaar 2OIL/2072
wordt, onder andere op basis van de eigen
onderzoeksagenda in wording en de ambities van de
medewerkers, een indeling in onderwijs- en

onderzoeksrollen gemaakt. Het doel is om zoveel
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mogelijk medewerkers een rol te geven die past bij
hun huidige onderwijsrol en ambitie.

Naast deze onderzoekslijn is er ook aandacht voor de
ontwikkeling, verdieping en verbreding van
individuele vakdisciplines in het onderwijs. Op

diverse onderdelen zijn teams van docenten bezig
met het verder ontwikkelen van relevante
inhoudelijke díscíplines, waarvan de recente
onderwijsvernieuwingen op het gebied van Marke-
ting, Sociale media en Touroperating een voorbeeld
zijn. Dit gebeurt in dialoog en interactie met het
(internationale) werkveld en in combinatie met door
de Academíe voor toerisme georganiseerde master-
classes, onderzoeken, publicaties en projecten. De

afgelopen jaren is af een groot aantal publicat¡es van
medewerkers van de Academie voor toerisme
verschenen in vakbladen voor de branche, in

boekvorm of in een wetenschappelijk tijdschrift.

De docenten van de HTRO-opleiding hebben goede
en structurele banden met het afnemende werkveld.
Bij het aannamebeleid speelt de relatie met en

ervaring in de branche een belangrijke rol. Het
âantrekken van internationale en wetenschappelijke
ervaring wordt in het kader van de ambities
noodzakelijk geacht. lndien kandídaten niet over een
onderwijsbevoegdheid beschikken, dan wordt
didactische scholing aangeboden. Een deel van de
medewerkers is afkomstig uit of nog werkzaam in de

beroepsprakijk. Docenten blijven op de hoogte van
actuele ontwikkelingen in de branche door het
bijhouden van vakbladen, door beurs- en bedrijfs-
bezoeken, participatie in netwerken en deelname
aan studiedagen, vakdagen en congressen. Om de
relatie met de beroepspraktijk nog sterker aan te
zetten, leveren gastdocenten (veelal voor korte tijd
en/of in de vorm van een projectaanstelling) een

bijdrage aan de inhoud van de opleiding. De

opleiding maakt daarbij gebruik van een steeds
verder uitdijend netwerk van internationale experts,
waarvan de bijdrage regelmatig wordt geëvalueerd.
Er wordt collegiaal samengewerkt met de Academy
for Leisure {NHry), de Universiteiten van Tilburg en
Wageníngen en een aantal internationale partners
en collega-hogescholen, waaronder Stenden en de
Hogeschool Zeeland.

Daarnaast maakt de opleiding al gedurende langere
tifd gebruik van de expertise van gecommitteerden
vanuit het (internationale) werkveld en vakgebied.

De gecommitteerden zorgen door hun rol bij de

eindexamens mede voor de borging van de kwaliteit
en de beroepsgerichtheid van de opleiding. Op deze

manier krij6t het werkveld een beeld van de
kwaliteit van de afstudeerders en houdt de opleiding
voeling met het werkveld. Bij de keuze voor
gecommitteerden wordt zorgvuldig gekeken naar
onafhankelijkheid en deskundigheid. Gecommitteer-
den zijn afkomstig uit zowel het werkveld als de
wetenschãppeliike wereld, hebben daarin hun
sporen verdiend en zijn professioneel en ge¿ag-

hebbend.

Studenten en alumni zijn tevreden over de specifieke
kennis van docenten en geven aan dat zij in colleges
en/of bij het begeleiden van afstuderen door hen
geihspireerd worden. Studenten en afgestudeerden
zijn over het algemeen tevreden over het
functioneren van docenten, de inhoudelijke
deskundigheid en de didactische vaardigheden. Door
het gehanteerde aannamebeleid zijn de scores

hiervoor over de laatste jaren toegenomen. De

bereikbaarheid voor en de betrokkenheid bij
studenten is een verbeterpunt, zo blijkt uit
evaluatiegegevens. Daartoe zal meer aandacht
worden besteed (o.a. in het studentenstatuut op
lntranet) aan de NHW-brede richtlijnen voor de
bereikbaarheid van docenten. De opleiding wil de

betrokkenheid van de medewerkers bij de resultaten
van de individuele studenten vergroten, aangezien
goede en regelmatige feedback essentieel is voor het
verbeteren van leerprestaties. ln dat kader zifn begin

2011 workshoprondes verzorgd voor medewerkers
rond het thema toetsing en beoordeling. Aanko-
mend jaar krijgt dit een vervolg.

De visitatiecommissie heeft vastgesteld dat docen-
ten niet exclusief verbonden zrin aan het
Nederlands- of Engelstalige progrâmma, maar daar
waar er gemeenschappelijke modulen zi.jn voor
beide programma's worden ingezet. Het komt echter
wel eens voor dat een docent niet in het Engelstalige
programma wordt ingezet omdat zijn Engels niet
adequaat is. Studenten hebben de ervaring dat
NHW-brede Engelstalige mínors soms in het
Nederlands worden gegeven zodra duidelijk wordt
dat de studenten die deze minor hebben gekozen

allemaal Nederlands spreken. Dit, terwijl er
studenten zijn die deze minor juist hebben gekozen

vanwege het [ngelse taalgebruik en zo hun

spreekvaardigheid wíllen verbeteren. Door míddel
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van extra tra¡ningen wordt het Engels van docenten
op niveau gebracht, de opleiding toont op dit punt
dus voldoende verbeterkracht.

De docenten van de opleídingen onderhouden
allemaal een breed netwerk, waarin zowel nationale
als internationale contacten goed vertegenwoordigd
zijn. De docenten zijn dus goed in staat een link met
de beroepspraktijk te creëren.

Tot slot is de visitatiecommissie onder de indruk van
de teamspirit die alle docenten toonden.

Omvang personeel
Stondoord 70: De omvøng von het personeel is toereikend voor de
reol¡sot¡e von het progrommo.

De commissie beoordeelt deze standaard als

voldoende. De omvang van het docentencorps is in
de ogen van de v¡sitat¡ecommissie adequaat.

Het managementteam van de Academie voor
toerisme bestaat uit de academiedirecteur die
eindverantwoordelijke is en de portefeuilles HRM,
financiën, huisvesting en interne communicatie
beheert. Er zijn daarnaast drie leden van het
managementteam die voor ongeveer de helft van
hun tijd verantwoordelijk zijn voor hun opleiding en

voor de andere helft een academiebrede portefeuille
hebben (onderwijs, onderzoek/internationalisering
of maatwerk/accountmanagement. Binnen de oplei-
dingen functioneert een kernteam van jaar- en rich-
tingscoördinatoren, dat mede verantwoordelijk is

voor de beleidsvoering en de organisatie van het
onderwijs.

De opleiding HTRO is, gelet op de omvang van het
personeelsbestand, organisatorísch opgesplitst in
twee units: Toerisme Management Studies (TMS) en

lnternational Tourism Management Studies (ITMS).

Beide units staan onder leiding van een lid van het
managementteam. ln het formatieplan van de
Academie voor toerisme zijn alle docerende en

ondersteunende functies opgenomen, zonder
uitspl¡ts¡ng naar opleiding. De Academie voor
toerisme heeft circa 134 fte, verdeeld over circa 175
personen. Academiebreed is rond de 80% van het
personeel in vaste dienst. Voor de opleiding HTRO is

57 fte van de totale formatie gereserveerd. De

docent-studentratio binnen HTRO bedraagt 1:29 in
2O7A/2OLL en 1:30 in 2O!L/20t2. Dit betreft de
taken die direct betrekking hebben op het geven van
onderwijs. De unit ITMS omvat ongeveer 850
studenten en 35 medewerkers die zich voor het
grootste deel van hun trjd inzetten voor de
Engelstalige programma's. De unit TMS omvat
ongeveer 800 studenten en 35 medewerkers die zich
grotendeels richten op de Nederlandstalige
programma's. Er is daarnaast sprake van een
structurele docentenuitwisseling op basis van
specifieke inhoudelijke expertise tussen de beide
opleidingsvarianten van HTRO, de functiegerichte
opleiding en de master opleidingen die eveneens
deel uitmaken van de Academie voor toerisme.

Via de methodiek van het jaarwerkplan worden
docenten ingezet voor lestaken, onderzoekstaken
en/of teamtaken die per blok of semester kunnen
variëren. Er is een vastgestelde normering voor
vrijwel alle taken. Continuering van het
onderwijsproces bij afwezigheid van docenten is

gewaarborgd. Korte afwezigheid wordt opgevangen,
hetzij collegiaal of via inhaalmogelijkheden binnen
het programma. Voor langere afwezigheid is een
fonds ingesteld waardoor de opleiding over de
benodigde financiële middelen voor vervanging
beschikt.

De visitatiecommissie heeft noch van docenten,
noch van studenten klachten gehoord over de
omvang van het docentencorps. Aan de opleiding
zijn nogal wat mensen verbonden met een (bijna)
fulltime aanstelling. ln combinatie met het feit dat
parttimers, die vaak het doceren combineerden met
een eigen bedrijf, zijn verdwenen heeft ertoe geleid

dat er nog maar weinig docenten zijn die ook
werkzaam zijn in de beroepspraktijk. De

visitatiecommissie vindt dit voor een beroeps-
opleiding wel van belang. De opleiding acht zelf de
component praktijkervaring ook absoluut
noodzakelijk. Het aantal kleinere contracten voor
specialisten uit de beroepspraktijk met bijzondere en

exclusieve expertise op hun vakgebied is de
afgelopen jaren toegenomen. Daarnaast wordt er -

waar dat mogelijk en zinvol is - gewerkt met
gastdocenten.
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Voorzieningen

De visitatiecommissie stelt vast dat de materiële voorzieningen voldoende zijn. Het aantal werkplekken voor
studenten, de verspreiding van de opleiding over meerdere gebouwen en de huisvesting voor buitenlandse
studenten zijn aandachtspunten. De commissie is onder de indruk van de mediatheek, die een omvangrijk,
aantrekkelijk en actueel aanbod heeft. De informatievoorziening is tijdig en adequaat. Begeleiding is over het
algemeen goed: als een student aangeeft dat hij extra begeleiding nodig heeft dan krijgt hij dat ook. De

begeleiding van buitenlandstage lijkt wat wisselend van kwaliteit te zijn. Dit biedt ruimte voor verdere verbetering.

Materlële voorzieningen
Stondaard 77: De hulsvestíng en de materíële voorzíeningen ziln
toereìkend voor de realisotie von het progîammo,

De commissie beoordeelt deze standaard als

voldocndc. De mediatheek is goed: het aanbod is

omvangrijk, aantrekkelijk en zeer actueel. Daar staat
tegenover dat NHW als gevolg van de groei
ruimtegebrek ervaart, zolang de nieuwbouw nog
niet beschikbaar is. De opleiding is verspreid over
drie gebouwen en het aantal werkplekken is nog
maar net voldoende. Het oplossen van het
huisvestíngsprobleem voor buitenlandse studenten
zou speerpunt van de opleiding moeten ziln,
vanwege het internationale karakter en de grote
buitenlandse instroom.

De NHTV opleidingen zijn op vier locaties gevestigd
in Breda. De hoofdvestiging bevíndt zich aan de Mgr.
Hopmansstraat, waar ook de opleiding HTRO is

gevestígd. De vestiging aan de Hopmansstraat omvat
in totaal vier verschillende gebouwen. De werk-
plekken van de docenten, decanen, onderwijs-
kundigen, directie en het secretariaat bevinden zich

in het hoofdgebouw {het N-gebouw}. De college-
ruimten zijn verspreid over de verschillende
gebouwen van de hoofdlocatie en zijn op
loopafstand van elkaar.

ln het N-gebouw beschikken HTRO-studenten over
een aantal NHW-brede voorzieningen en diensten,
zoals een mediatheek, een servicedesk, een dienst
studentenzaken en een lnternational Office.
Studenten hebben in de mediatheek toegang tot een

actuele collectie boeken, tijdschriften en databases.
Dankzij een samenwerkingsverband {Picarta} hebben
ze ook een breed aanbod van materialen van andere
bibliotheken tot hun beschikking. Trainingen in
informatievaardigheden worden aangeboden zowel
aan het be6in van de opleiding als in het derde jaar
ter voorbereiding op het afstuderen.

De lnternational Office is de schakel tussen NHW en

{buitenlandse en Nederlandse} studenten die voor
een uitwisseling naar het buitenland gaan. Daarnaast
onderhoudt d¡t bureau contacten met alle

buitenlandse studenten die voor korte of langere tijd
studeren bij NHTV. Ook is International Office
betrokken bij het organiseren van uitwísselingen met
buitenlandse instellingen. Ook tijdens de studie
heeft het bureau vaak een intensieve relatie met de
individuele buitenlandse student over tal van
praktische zaken, zoals onder andere juiste
verblijfspapieren, studiebeurzen en huisvesting.

Daarnaast is er voor de Academie voor Toerisme een
praktijkbureau, dat studenten informeert over stage-
mogelijkheden in binnen- en buitenland. Het bureau
is verantwoordelijk voor de organísatie van de stage,
de werving en selectie van stagebedrijven en de
contacten met de stageverlenende bedrijven. De

medewerkers zijn het eerste aanspreekpunt voor
studenten voor het verkrijgen van een plaats voor de
praktijkstage.

ln het STO van 2009 geven studenten âan tevreden
te zijn over de sfeer binnen de opleiding {7,4) en de
sfeer tussen de studenten onderling (7,8). Zowel het
aantal werkplekken voor groepsopdrachten als het
aantal rustige werkplekken is een blijvend punt van

aandacht. Daarom zijn in 2010 in de mediatheek
meer rustige werkplekken met pc-opstelling
gecreëerd. De vraag om meer werkplekken voor
groepsopdrachten zal worden meegenomen in het
huisvestingsplan. De mediatheek, de |CT-faciliteiten
en de technische en materiële voorzieningen scoren
voldoende.

ln verband met de hogeschoolbrede groei van het
aantal studenten wordt de huisvesting op termijn
een knelpunt. Om die reden zijn er nieuwbouw-
plannen ontwikkeld. Verwacht wordt dat de nieuwe

Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs december 2011 23



huisvesting in 2015 gereed is en in gebruik kan

worden genomen.

Op grond van gesprekken die de visitatiecommissie
heeft gevoerd met diverse belanghebbenden is het
beeld ontstaan dat de groei die NHTV doormaakt
leidt tot ruimtegebrek. De opleiding maakt gebruik
van drie verschillende gebouwen op één locatie. De

commissie acht het bevorderlijk als dat terug
gebracht kan worden naar één gebouw. Het aantal
werkplekken is völgens studenten net voldoende.
Studenten zijn daarentegen erg te spreken over de
mediatheek. Deze biedt een omvangrijk en zeer up-
to-date aanbod. Hiervan maken ze dan ook
veelvuldíg gebruikt, terwijl er van de collectie
boeken relatief weinig gebruik wordt gemaakt.
De huisvesting voor buitenlandse studenten is

daarentegen een issue. Ze komen moeilijk aan

woonruimte. Voor een internationale opleiding, die
grote waarde hecht aan een omvangrijke
buitenlandse instroom, zou dit een speerpunt
moeten zijn in de ogen van de visitatiecommissie.

Studiebegeleiding
Stondoord 72: De stud¡ebegeleiding en de inJormotievoorziening
oon studenten bevorderen de stud¡evoortgong en sluiten oon bij
de behoefte van studenten.

De commissie beoordeelt deze standaard als

voldoende. De studiebegeleiding is adequaat. Voor
studenten met een functiebeperking is speciaal

beleid ontwikkeld. De informatievoorziening is tijdig.
Studenten zijn tevreden over het feit dat via één
portol alle informatie toegankelijk is. De begeleiding
wordt door studenten overwegend als goed ervaren.
De begeleiding bij de buitenlandstage is in hun ogen
te wisselend en zou verbeterd kunnen worden.

Belangrijk uitgangspunt voor de studiebegeleiding in

de opleiding HTRO is het principe van afnemende
sturing. Dat betekent dat de student in het begin van

de opleiding veel ondersteuning krijgt bij zijn leer-
proces maar in de loop van de opleiding neemt deze
ondersteuning af. De student wordt in toenemende
mate verantwoordelijk voor zijn eigen leerloopbaan.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen eerstelijns
en tweedelijns studiebegeleiding binnen de
voltijdopleiding. De eerstelijns begeleiding houdt in

de eerste twee studiejaren in dat de coach de
student intensief begeleidt tijdens zijn individuele

leer- en ontwikkelingsproces. Hij doet dat onder
andere door voor de student te fungeren als

vraagbaak, door het geven van (studie)adviezen en

door het signaleren van een studieachterstand. ln
geval van problemen van persoonlijke aard kan de
coach de student doorverwijzen naar de decaan.
In het derde en vierde studiejaar is de rol van de
coach beperkt tot aanspreekpunt bij studie-
problemen en achterstand. Voor studenten met
studievertraging wordt aparte begeleiding aan-
geboden die erop gericht is om studenten te
act¡veren en te motiveren om de studie af te ronden.

De tweedelijns studentenbegeleiding is in handen
van het HTRO-decanaat. Daarbinnen zijn twee
decanen specifiek voor de internationale studenten
aangesteld vanwege de interculturele communicatie
en spàcifieke wet- en regelgeving. Decanen van de
Engelstalige opleiding volgen interne scholing op het
gebied van cross cultural studies.

De ondersteuning van het decanaat richt zich op
studenten die vanwege omstandigheden studie-
vertraging dreigen op te lopen en meer intensieve
en specialistische begeleiding nodig hebben dan hun
coach kan bieden. Studenten met psychische

problemen worden indien nodig doorverwezen naar
de GGZ of psycholoog. Tevens biedt het decanaat
informatie, advies en begeleiding aan studenten ten
aanzien van wet- en regelgeving. Ook coördineert
het HTRO-decanaat de hogeschoolbrede trainingen
ter verhoging van de studie en/of persoonlijke
vaardigheden van studenten (de Studie lnten-
s¡veringsgroepen, SIG).

De HTRO-decanen voeren regelmatig overleg met de
collega-decanen binnen NHTV. Twee keer per jaar is
er overleg met het CvB in het kader van signalering

en advisering op het gebied van studentenbeleid en

implementatie van nieuwe wet- en regelgeving.

NHTV gebruikt het studenteninformatiesysteem
OSlRlS, waarin onder meer de cijfers van de
studenten geregistreerd worden. De voor studenten
relevante applicaties betreffen onder andere
N@tschool en de digitale onderwijsleeromgeving.
N@tschool biedt de student de mogelijkheid om op
een gestructureerde manier over onder andere
lesmaterialen, mededelingen, regelingen, resultaten
en het portfolio te beschíkken. De duidelijkheid
waarmee informatie te vinden is, is lang punt van
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aandacht geweest. Daarom is een studentenportol
ontwikkeld, waarmee de studenten kunnen
doorlinken naar bijvoorbeeld N@tschool en Osiris en
alle relevante informatie voor hun studie kunnen
vinden.

De informatievoorziening wordt door studenten als
voldoende beoordeeld in het STO 2009. Studenten
zíjn steeds positiever over de loopbaancoachíng. Dat
geldt met name voor de Nederlandstalige opleiding.

Ijdens de gesprekken die het visitatieteam voerde
met diverse belanghebbenden bleek dat informatie-
vooziéning over het algemeen tijdig en adequaat is,

alhoewel studenten het op prijs stellen als hun
cijfers eerder beschikbaar komen.

De coaching van studenten is goed en leidt, tot
studievoortgang. Studenten die extra begeleiding
nodig hebben en dat aangeven, kunnen die ook
krijgen. Achterblijvers worden extra gemotiveerd" De
begeleiding bij de buitenlandstage zou in de ogen
van de studenten beter kunnen. Studenten ervaren
dat de kwaliteit van de be5eleiding wisselend is,

afhankelijk van de docentbegeleider" De begeleiding
bi¡ de stages ín Nederland wordt als zeer
gestruõtureerd ervaren: er is frequent contact tussen
de student en zijn begeleider. Daarnaast legt de
begeleider bedrijfsbezoeken af.
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Kwaliteitszorg

De visitatiecommissie is van mening dat er een stevig kwalite¡tszorgsysteem is. De opleiding meet structureel,
gestructureerd en volledig. De metingen leiden aantoonbaar tot het doorvoeren van verbetermaatregelen. De

mate waarin alle belanghebbenden betrokken zíjn bij evaluaties is goed, alle betrokkenen worden uitgenodigd
voor en nemen deel aan evaluaties, die mondeling of schriftelijk kunnen worden uitgevoerd.

Evaluatie
Stondoord 73: De ople¡d¡ng wordt per¡odiek geëvolueerd, mede
aan de hond von toetsbore streeJdoelen.

De commissie beoordeelt deze standaard als goed.
De visitatiecommissie is van mening dat het
kwaliteitszorgsysteem adequaat is en met zorgvul-
digheid structureel en periodiek wordt uitgevoerd.

NHTV kent een centraal kwaliteitszorgsysteem. Het
kwal¡teitssysteem is geënt op de gedachte van de
Deming-cirkel: Plan, Do, Check en Act. De

doelstellingen van het instellingskwaliteitszorg-
systeem zijn:
- Borgen van kwaliteit van de opleidingen;
- lnzichtel¡jk maken van kwaliteit en verbeter-

functie van onderwijs;
- lnzichtelijk maken van kwaliteitszorg en

verbeterfunctie op instellingsnivea u.

Op instellingsniveau ligt de verantwoordelijkheid
voor kwaliteitszorg bij het College van Bestuur.

Binnen de academies ligt die verantwoordelijkheid
bij de academiedirecteur. De dienst Beleidson-

dersteuning Onderwijs & Onderzoek (O&O) voert de
regiefunctie van kwaliteitszorg binnen de hoge-

school, maar de opleidingen werken elk voor zich

decentraal het systeem uit. Richtinggevend voor elke
NHW-opleiding is enerzijds de strategische notitie
van het College van Bestuur waarin de strategische
thema's voor NHTV zijn beschreven, en anderzijds de

specifieke academie- en opleidingsdoelen.

Ook het kwaliteitszorgsysteem binnen HTRO is

opgebouwd volgens de PDCA-cyclus. De opleiding
past op verschillende niveaus, die direct met elkaar
verbonden zijn, de cyclus toe. De niveaus zijn het
opleidingsniveau, het teamniveau en het individuele
niveau.

Op opleidíngsniveau is er, naast input van bovenaf,
ook sprake van input van onderop middels

rapportages van coördinatoren. Hierin geven zij aan

welke plannen en activiteiten zij wenselijk achten

voor het onderdeel waar zij verantwoordelijk voor
zijn. Op basis van het activ¡teitenplan maakt de

opleiding een begroting en een jaarwerkplan (Plan).

Dit gebeurt in overleg met en met instemming van

de Academieraad. Hierna volgt de uitvoering (Do),

gevolgd door evaluaties (Check). Aan de hand

hiervan is het mogelijk om vast te stellen in hoeverre
zaken ook daadwerkelijk succesvol gerealiseerd zijn.
Dit leidt tot verbeteracties en de formulering van

nieuw beleid (Act).

Binnen de opleiding zijn diverse teams operationeel
die elk een eigen PDCA-cyclus doorlopen. Zij maken

elk jaar een plan voor de operationele taakstelling en

expertise ontwikkeling. Periodiek vindt overleg met
de opleidingsmanager of coördinator plaats over de

voortgang. Aan het einde van de looptijd levert dit
een verslag op van de realisatie. Evaluaties vormen
input voor de check, wat leidt tot verbeteracties
(act) en de formulering voor nieuw beleid (plan).

Op persoonlijk niveau leiden het functio-
neringsgesprek en het beoordelingsgesprek van de

medewerkers en de opleidingsmanager tot
afspraken die worden vastgelegd in een plan,

waarvan de uitvoering en de voortgang gecheckt
worden alvorens nieuwe acties worden opgesteld.
Als input voor de check spelen docentevaluaties
en/of 360" feedbackformulieren een belangrijke rol.
De uitslagen hiervan gaan rechtstreeks naar de

betrokken docenten en het management. Dit vormt
input voor het functioneringsgesprek.

De opleiding hanteert verschillende evaluatie-
instrumenten. Schriftelijke vragenlijsten worden na

afloop van elke onderwijsperiode ingezet om de
betreffende periode te evalueren. Daarbij komen

onder andere doelstellingen, toetsing, beroeps-
gerichtheid, begeleiding en informatie aan de orde.
ln studentenpanels ('round tables') wordt met (inter-
nationale) studenten gesproken, met als uitgangs-

26 NHTV internationale hogeschool Breda



A"Qui\¡¡

punt de uitkomsten van de {kwantitatieve) vragen-

lijsten. De gesprekken hebben een open karakter
waardo<¡r studenten ook zelf met nieuwe ideeën

kunnen komen ter verbetering van de studie en het
studieklimaat. Ook externen vullen vragenlijsten in,

zoals de HBO-monitor bij afgestudeerden. Tevens

voert de opleiding structureel evaluatiegesprekken
met de gecommitteerden over het gerealiseerde

eindniveau bij examens.

De afhandeling van de evaluaties verloopt binnen de

opleiding via een vastgelegde systematiek. .laarlijks

wordt voor elke opleidingsvariant een evaluatie-

kalender opgesteld, waarin de planning voor evalu-
atíes van het lopende studiejaar is opgenomen. Per

opleidingsvariant is een commissie kwaliteitszorg

verantwoordelijk voor het opstellen van de
evaluatiekalender, de afname en de rapportage van

de evaluaties en de verspreiding van de rapportages,
De commissie stuurt de resultaten naâr het
management en betrokkenen: de onderwijs-

teams/docenten die een studieonderdeel verzorgen,
de coördinatoren van een studiefase en het oplei-

dingsmanagement. Elk onderwijsteam bespreekt de
evaluatieresultaten, combineert dit met de eigen

evaluatie (feitelijk een eigen inschatting van de

gerealiseerde kwaliteit) en past op basis daarvan het
onderwi.isprogramma aan. De teams rapporteren

hierover aan het management in de vorm van

kwa I iteitszorgra pportages.

Naast de genoemde evaluaties wordt een volledige

kwaliteitsaudit gehouden door de UN-WTO {World
Tourism Organisation). Zij geven een certificaat uit
onder de naam TedQual met de bedoeling

wereldwijd de kwaliteit van hoger onderwiis op het
gebied van toerisme te stimuleren en te
waarborgen. Om het certificaat te verkrijgen, moet

een opleiding voldoen aan een eisenpakket ter
toetsing van de kwaliteit van de opleiding"

Opleidings- en/of onderzoeksopdrachten van de UN-

WTO worden alleen uitgevoerd door gecertificeerde

¡nstituten. NHW is in het bezit van dit TedQual-
certificaat en is daarmee een door de UN-WTO

erkende kwalitatief goede bacheloropleiding

toerisme. ln 2004 kreeg de opleiding als eerste in

Nederland dit certificaat voor een periode van drie
jaar. ln 2008 heeft een nieuwe audit plaatsgevonden

op basis waarvan de UN-WTO het certificaat heeft
verlengd tot 2012.

Verbetermaatregelen
Stondoord 74: De uítkomsten von deze evaluotie vormen de basìs

voor aontoonbore verbetermoøtregelen dle biJdragen oon

realisatie van de streefdoelen.

De commissie beoordeelt deze standaard als

voldocnde.

De opleiding heeft in de ogen vân de

visitatiecommissie voldoende aangetoond dat evalu-
atieresultaten leiden tot genomen verbeter-

maatregelen. Of de implementatie van de verbeter-
maatregelen heeft geleid tot het gewenste resultaat

wordt eveneens gemonitord.

ln de ogen van de visitatiecommissie is de
veranderingscyclus zelfs behoorlijk kort. Verbeter-

acties worden dus snel ingezet, wat impliciet ook iets
zegt over het enthousiasme van de docenten.
Binnen het HTRO onderwijs hebben de verbe-

teringen en vernieuwingen zich in feite beperkt tot
de normale en meestal op de dynamiek van de
toeristische actualiteit gebaseerde noodzakelijke

verbeteringen op cursus- en progrâmmaniveau en

op bevindingen uit evaluaties onder studenten en

docenten. Op het niveau van de Academie voor
toerisme als geheel is de meest ingrijpende recente

verandering de tot stand gebrachte samenwerking
met Wageningen Universiteit voor de wetenschap-
pelijke bachelor in de vorm van een joint degree.

Betrekken belanghebbenden
Standaard 15: \tj de ìnterne Laßl¡te¡tszorg zijn de opleidings- en

exomencommíssìe, medewerkers, studenten, alumni en het

afnemend beroepenveld van de ople¡díng octíef betrokken.

De commissie beoordeelt deze standaard als gocd.

Alle belanghebbenden worden stelselmatig betrok-
ken bij de evaluatie van het onderwijs, zowel

mondeling als schriftelijk.

Structureel worden alle belanghebbenden betrokken
bij de evaluatie van het onderwijs. Studenten vullen
vragenlijsten in per opleidingsfase, maar ook zijn er
vragenlijsten per studieonderdeel. De resultaten
hiervan worden besproken in de studentenpanels.

Studenten die bijna gaan afstuderen, worden
middels een schriftelijke vragenlijst bevraagd over
het totale curriculum.
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Alumni die ongeveer twee jaar eerder zijn
afgestudeerd vullen een vragenlijst in via de HBO-
monitor. Dit onderzoek vindt jaarlijks plaats.

Gesprekken met gecommitteerden vinden na elke
examenronde plaats en zijn weliswaar informatiel
maar hebben een informeel karakter. Formeel vindt
er ook iedere drie jaar een evaluatiemoment plaats.
De gecommitteerden vullen hiervoor een vragenlijst
in.

Voorheen deed NHTV eens per drie jaar een
studenttevredenheidsonderzoek. Dit heeft inmiddels
plaats gemaakt voor de Nationale Studentenenquête

die jaarlijks wordt afgenomen. Eens per twee jaar
houdt NHTV een medewerkertevredenheids-
onderzoek.

De opleiding stelt zelf vast aan de hand van
evaluatieresultaten dat de terugkoppelinf over
verbeteracties naar de studenten meer aandacht zou
mogen krijgen. Studenten zijn matig tevreden over
de terugkoppeling van resultaten. D¡t komt
waarschijnlijk mede doordat veranderingen pas
worden doorgevoerd in het volgende collegejaar.
Daardoor ervaren de studenten zelf niet veel
verandering.
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Toetsing en gereal iseeqde eind kwal ificaties

De visitatiecommissie stelt vast dat het systeem van toetsing voldoende is. De Examencommissie en de

Toetscommissie {aan wie de Ëxamencommissie diens verantwoordelijkheden gemandateerd heeft} functioneren

zodanig dat dit kwalitatief adequate toetsen tot gevolg heeft. De wijze van toetsing varieert, afhankelijk van de

inhoud van de competenties. De visitatiecommissie heeft kunnen vaststellen dat het eindniveau van de opleiding

van bachelorniveau is. Studenten komen in passende functies terecht en de aansluiting met masterprogramma's is

goed. Wel is het de commissie opgevallen dat het niveau van de scripties uiteenloopt, afhankelijk van de aard van

de scriptie en het programma (Nederlands- o{ Engelstalig}. Het proces van beoordeling van de scripties dient nog

verder gestructureerd te worden: er wordt wel een beoordelíngsformulier gehanteerd, maar er zijn geen

schríftelijke verslagen van beoordelin6en door docenten aangetroffen waaruit blijkt hoe het eindcijfer tot stand ¡s

gekomen.

Toetsing
Stondøord 16, deel 7: De opleilling b?sch¡kt ovet een odequaal systaem

wn toetsing,

De commissie beoordeelt deze deelstandaard als

voldocndc. Het toetsbeleid is on sich adequaat. De

wijze waarop het toetsproces verloopt en de rol van

de Examencommissie en Toetscommissie hierin zijn

in de ogen van de visitatiecommiss¡e gestructureerd

en adequaat. ln het collegeiaar 2O11/2012 is het
schriftelijk protocol als pilot ingevoerd. ln de ogen

van de visitatiecommissie is dit een noodzakelijke
stap en dient dit spoedig en structureel onderdeel
uit te maken van het toetsbeleid.

Validc cn bctrouwbaar
NHW heeft een hogeschoolbreed toetskader, waarin

de uitgangspunten geformuleerd zijn om de kwaliteit
van de toetsing te bewaken. Ook met betrekking tot
de afname van tentamens en herkansingen, de

bekendmaking van cijfers en inzage van tentamens

zijn hogeschoolbreed afspraken vastgelegd die

terugkomen in de verschillende onderwijs- en

examenregelingen. Binnen de Academie voor
toerisme is er in het kader van de nieuwe wet- en

regelgeving een gemeenschappelijke regeling

examencommissie en een academiebreed OER

opgesteld. Het toetsbeleid van de Academie voor
toerisme is recent vastgesteld voor een periode van

drie jaar, wâarna herijking plaatsvindt. ln d¡t
beleidsstuk worden uitspraken gedaan over:
- De kwaliteitsborging van de toetspraktijk;
- De organisatie van de toetspraktijk;
- De uiwoering van de kwaliteitszorg toetsing;

De kwaliteitsverbetering vân toetsen en de
procedures rond toetsen;
Beoordeling en feedback.

Het nieuwe beleid voorziet in een academiebrede
Toetscommissie. Voor elke opleiding wordt jaarlijks

een toetsplan opgesteld. De studiehandleiding bevat
een concrete beschrijving van alle curriculum- en

studieonderdelen, de wijze van toetsing en

beoordeling, de herkansingen, de organisatie van de

feedback, de normering en het toetsen van elders
verworven competenties. Ter ondersteuning van de

toetspraktijk is er een Handleiding voor de

toetspraktijk, die onder meer ingaat op de

kwaliteitseisen en criteria voor toetsconstructie,

toetsbeoordeling en -afname bínnen de

verschillende leerlijnen.

Om tot goede uitvoering van het toetsbeleid te
komen, draagt de academie zorg voor de juiste
randvoorwaarden, in de vorm van organisatie en

inzet van personeel en middelen, een onafhankelijke
examen- en toetscommissie, evaluatie van het
toetsbeleid door betrokkenen en zor9 voor
bekwaamheid van beoordelaars in constructie,
afname en beoordeling van toetsen.

De examencommissie draagt de verantwoor-
delijkheid voor de vaststelling of de student het
gewenste eindniveau heeft. De kwaliteitsbewaking
van het toetsen heeft de examencommissie
gedelegeerd aan de toetscommissie, waarin voor
iedere opleiding één lid als vertegenwoordiger zit.
Deze afgevaardigde is tevens voorzitter van de

toetswerkgroep die voor iedere opleiding wordt

Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs december 2O11 29



ingesteld. De toetscommissie heeft daarnaast de
opdracht de deskundigheid met betrekking tot
toetsen te bevorderen. De opleidingscomm¡ssie ziet
toe op de uitvoering van de toetsprakt¡jk. De leden
van de examencomm¡ssie worden op hun
deskundigheid beoordeeld en benoemd door het
CvB.

De kwaliteitszorg met betrekking tot de toetspraktük
vindt plaats onder directe verantwoordelijkheid van
het management van de Academie voor toerisme.
Deze rapporteert de resultaten aan het manage-
mentteam en de teams binnen de opleidingen. De
kwaliteit van de toetsprakt¡jk wordt bewaakt door
middel van:
- Studentenevaluaties (met name de toetsvorm

en de relatie tussen vorm en inhoud van de
toets met het gegeven onderwijs);

- Het beoordelen van de toetsplannen;
- Het beoordelen van de afzonderlijke toetsen.

De kwantitatieve en kwalitatieve studenten-
evaluaties geven inzicht in de bevindingen van de
studenten op het gebied van kwaliteit, niveau en
aansluiting van de toetsing bij de studiestof. De
commissie kwaliteitszorg van de opleiding verwerkt
deze gegevens, vervult een signalerende functie en
brengt eventuele problemen in het management-
overleg onder de aandacht. Dit kan aanleiding zijn
voor acties richting de coördinatoren en docenten.

De academie biedt jaarlijks scholing op het gebied
van toets¡ng en beoordeling aan in samenwerking
met de School for Creative Education.,Ook nemen
docenten en medewerkers regelmatig deel aan
externe trainingen, cursussen en congressen op het
gebied van toetsing en beoordeling. Nieuwe
medewerkers volgen via de School for Creative
Education een cursus didactische vaardigheden.

Binnen de opleidingsvariant Management Toerisme
bestaat een toetswerkgroep. Per domeinteam is een
toetsverantwoordelijke aangesteld, die zorgt draagt
voor de discussie en kwaliteitsverbetering van toet-
sing binnen het domeinteam. Jaarlijks zijn er drie of
vier bijeenkomsten waar thema's rond toetsing
centraal staan. Doordat de toetsverantwoordelijke
de kennís en informatie uit de werkgroep doorspeelt
naar het betreffende domein, staat toetsing bij elk
team op de agenda.

Bij de selectie van het instrumentarium wordt een
keuze gemaakt voor toetsen die het voor docenten
en studenten mogelijk maken om zowel prestaties te
beoordelen (summatieve toetsing) als ook de
ontwikkeling van de student richting te geven
(formatieve toetsing). Feedback op de resultaten is
daarbij van belang. Om een adequate en gevarieerde
toets¡ng te borgen is in de Dekkingsmatr¡x toets- en
werkvormen voor de gehele opleiding HTRO een
inventarisatíe gemaakt van alle werk- en
toetsvormen per studieonderdeel. Dit overzicht
toont aan dat er in de werk- en toetsvormen sprake
is van een methodenmix. Alle studieonderdelen
worden individueel getoetst en beoordeeld, ook
binnen groepsopdrachten. De toetsvormen staan per
studieonderdeel beschreven in de studiehand-
leidingen. De periode en frequentie van tentamens
en hertentamens zijn vastgelegd in de gemeen-
schappelijke onderwijs- en examenregeling (OER)

van de Academie voor toerisme.

Aan het eind van het tweede jaar formuleren
studenten hun doelstellingen voor de praktijkstage.
Dit wordt gebruikt als input bij de selectie van de
stageplaats en -opdracht. De beoordeling van de
prakt¡jkstage vindt plaats door de docentbegeleider
aan de hand van beoordelingsformulieren van de
stagebegeleider (tussentijdse en eindbeoordeling),
het praktijkverslag, rapport van specifieke
opdrachten en tussentijdse verslagen gericht op
procesvoortgang en reflectie. Na afloop van de stage
wordt dus ook de ontwikkelíng van de student
geêvalueerd.

ln het tweede semester van het vierde jaar vindt het
afstudeertraject plaats. Als afsluiting legt elke
student een mondeling examen af, waarin de
afstudeerscriptie of -stage verdedigd wordt voor
een afstudeercommissie. Omdat dit de laatste toets
is om te bepalen of de student aan de eind-
kwalificaties voldoet, is er in de afstudeercommissie
naast de afstudeerbegeleider en een tweede
beoordelaar uit de opleiding altijd een externe
gecommitteerde uit het toeristisch werkveld of de
academische wereld opgenomen. De beoordeling
van de afstudeercommissie wordt uitgevoerd aan de
hand van een lijst met vooraf opgestelde criteria. ln
het protocol worden de deelcijfers benoemd die
leiden tot de eindbeoordeling. De eindbeoordeling
wordt echter niet schriftelijk onderbouwd, tenzij de
student is gezakt. De opleiding ziet zelf in dat
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transparantie van een schriftelijke onderbouwing
wenselijk is. Daartoe is met ingang van colfegejaar
2A7712072 reeds een pilot gestart met het
schriftelijke protocol.

lnzichtclijk voo¡ studcntcn
ln de OËR, die voor studenten beschikbaar is, is

informatie opgenomen met betrekking tot de
afname van tentamens en herkansingen, zoals de
toetsvorm, de te toetsen lesstof en welke
competenties worden getoetst. Ook staat in de 0ËR

informatie aangaande de bekendmaking van cijfers
en inzage van tentamens.

Uit evaluaties blijkt dat alumni ten opzichte van
landelijke scores mêer dan gemiddeld tevreden zijn
over de wijze waarop getoetst wordt, over het
niveau van de toetsing en over de selecterende
functie van toetsing. Alumni zijn minder tevreden
over de mate waarin toetsing de individuele
prestatie meet. Dat is verklaarbaar doordat er in het
recente verleden meer gebruik werd gemaak van
groepsbeoordelingen. lnmiddels wordt elk studie-
onderdeel individueel getoetst en beoordeeld, ook
als er sprake is van groepsopdrachten. Zittende
studenten geven ãan dat de feedback van docenten
aan studenten een aandachtspunt is, evenals het
tijdig bekendmaken van toetsresultaten.

Conform het door de opleiding aangedragen punt, is

de visítatiecommissie van mening dat ook de wijze
waarop de eindbeoordeling van de afstudeerperiode
tot stand komt, Inzichtelijk dient te zijn voor de
student. Hoewel het positief is dat er een
beoordelingsformulier met vaste beoordelings-
criteria wordt gebruikt, blift het onduidelijk op
welke manier het eindcijfer tot stand is gekomen. De

visitatiecommissie vindt het terecht dat de opleiding
haast maakt met het ontwikkelen van een protocol
hierbij, zodat dit proces in de toekomst volledig
helder is.

Gerealiseerde eindniveau
Stondaard 14 deel 2: Oe ople¡ding toont aan dat de beoogde
e¡ndkwo llfrcøt¡es woúen gercallseetd,.

De commissie beoordeelt deze deelstandaard als
voldocndc. ln de ogen van de vísitatiecommissie
wordt het bachelorniveau binnen de opleiding
voldoende gerealiseerd. Studenten komen in

passende functies terecht en de aansluiting met
masteropleidingen is goed. Opvallend is het
uiteenlopende niveau in scripties, naar inhoud,
(volledigheid van de) uitwerking van het probleem
en de onderzoeksvragen, en het taalgebruik. De

commissie ziet dat deze verschillen samenhangen

met het programma dat is gevolgd (Nederlands- of
Engelstalig).

ln het STO wordt de tevredenheid van studenten
over het niveau van de opleiding gemeten. Uit de
resultaten bl¡jkt dat de HTRo-studenten zowel
tevreden zijn over de opleiding als geheel als over
het níveau van de opleiding. De curriculumevaluaties
onder afstudeerders na afsluiting van de afstudeer-
stage bevestigen dit beeld. Uit alumnionderzoek van

de H8O-monitor 2010 blijk dat alumni van 2008-
2009 ten opzichte van het landelijk gemiddelde een
positief oordeel hebben over het resultaat van de
opleiding, onder andere over de opleiding als
voorbereiding op de actuele beroepsprakijk. De

alumni hebben in dit onderzoek van vrijwel alle
taakgebieden aangegeven dat het niveau dat binnen
de opleiding bereikt wordt hoger ligt dan het niveau
dat vereíst was dan het voor hun functie vereiste
niveau.

Ook in een vervolgopleiding blijken de alumni het
goed te doen. ln de HB0-monitor 2010 geeft
ongeveer 72o/o van de alumni aan dat ze na de

opleiding HTRO gestart zijn met een vervolg-
opleiding. Hiervan is 17% afgestudeerd, 69% is nog
bezig met de vervolgopleiding en 14% heeft de
vervolgopleidíng zonder diploma verlaten. Van de
groep doorstudeerders is ongeveer 30% gestart met
een WO-master.

Ongeveer 50% van de afgestudeerden komt terecht
in de branche, zo'n 30% komt in een aanpalend
werkveld terecht. Studenten werken over de hele
wereld, waarbij steeds lastiger te duiden is of het
standaard banen betreft. De variëteit in de banen ís

namelijk groot: van sales- tot consultancyfuncties en
van organisatie- tot onderzoeksfuncties. ln
vergelijking met een aantal jaren geleden gaan er
tegenwoordig meer mensen doorstuderen. Dat kan
worden verklaard door een verslechtering van het
huidige economische klimaat.

Het oordeel van experts uit de branche over de

kwaliteit van afgestudeerden is positief. Externe
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gecommitteerden bij de eindexamens geven aan dat
de afstudeerscripties of -opdrachten gemiddeld een
goed niveau hebben. Een substantieel deel vinden ze

zelfs bijzonder goed. Ook opdrachtgevers voor de
afstudeerstages geven in hun eindbeoordeling aan

tevreden te zijn over het niveau van de
afstudeerders. Een selectie van de afstudeerscripties
of -verslagen die met een hoog cijfer zijn
gewaardeerd, wordt voorgedragen voor nationale en
internationale scriptieprijzen die door NHTV en het
werkveld zijn ingesteld. Op deze manier worden
studenten geprikkeld een kennisbijdrage te leveren
aan voor het werkveld belangrijke vraagstukken.

Ondanks dat de opleiding HTRO erin slaagt tot een
betere tevredenheid in het werkveld te komen dan
collega-opleidingen is het de wens en de ambitie van
de opleiding om de tevredenheid verder omhoog te
krijgen. Deze ambitie raakt het gehele onderwijs, de
processen daarbinnen, de studenten en de
docenten.

De leden van de SAR hebben ervaring met
afgestudeerden van NHTV: vrijwel alle leden hebben
een of meerdere oud-studenten van NHW in dienst
(gehad). ln de ogen van de SAR-leden is het
denkniveau en het vermogen om snel te kunnen
schakelen onderscheidend ten opzichte van
afgestudeerden van andere instellingen. Ook
managerial waren NHW-studenten beter. Door hun
zelfstandigheid, hun zelfkritische houding en hun
positief-kritische houding ten opzichte van het
bedrijf konden afgestudeerden van NHTV sneller hun
weg vinden in de organisatie dan afgestudeerden
van andere onderwijsinstellingen.

Binnen de opleiding wordt gesproken van twee type
afstudeerwerken namelijk een afstudeeropdracht of
een scriptie. Na bestudering van een aantal
afstudeerwerken heeft de visitatiecommissie dat ook
kunnen vaststellen. Aan de ene kant is er de
afstudeeropdracht die voortkomt uit praktijk-
gedreven onderzoek, waarbij een opdrachtgever de
opdracht heeft verstrekt. Het resultaat hiervan is

vaak een concreet beroepsproduct, zoals bijvoor-
beeld een marketingplan.
Aan de andere kant is er de scriptie die voortkomt
uit een meer theoretisch georiënteerd onderzoek en
geen externe opdrachtgever heeft. De overeenkomst

is dat de studenten het onderzoek in beide gevallen

zelfstandig uitvoeren.

De diversiteit in kwaliteit van de afstudeerwerken is

groot. De meer theoretísch-/onderzoeksgerichte
scripties zijn overwegend van hoger niveau dan'de
praktijkgeoriènteerde afstudeeropdrachten. Voor
een deel geldt dat de probleemstelling eenvoudig is,

dit verdient meer bijsturing. De link met de
beroepspraktijk is voor alle beoordeelde scripties
positief en relevant te noemen. Voor het
Nederlandstalige programma geldt dat het
Nederlandse taalgebruik in de scripties hier en daar
vrij matig is. lnmiddels zijn de eerste stappen in de
richting van verbetering gezet door al tijdens
eerdere studiejaren studenten de gelegenheid te
geven hun schriftelijk taalgebruik te verbeteren aan

de hand van het digitale programma van NederCom.

Uit gesprekken die de visitatiecommissie voerde met
alumni bleek dat zíj in passende beroepen terecht
komen. De aansluiting van de bacheloropleiding op
vervolgstudies van masterniveau is prima.

Zoals ook de leden van de SAR hebben aangegeven
in hun gesprek met de visitatiecommissie is de
opleiding behoorlijk complex, want het programma
is erg breed. Dat sluit aan op de branche, die in de
afgelopen vijf tot tien jaar ook steeds complexer en

internationaler is geworden. Ook de invloed van
internet en sociale media is groot. Dat leidt ertoe dat
studenten binnen hun opleiding een zo divers
mogelijk programma aangeboden moeten krijgen,
om een maximale aansluiting op de (arbeids)markt
te behouden. De visitatiecommissie vindt dat de
opleiding daar goed in slaagt. Niet voor niets vindt
een aanzienlijk deel van de afgestudeerden
(ongeveer 30%) een passende baan in andere
sectoren dan de toeristische branche. De breedte
van de opleiding ziet de visitatiecommissie dus als

een positief punt, maar vindt wel dat er op dit
moment sprake is van een kritische balans tussen
verdieping en verbreding. De visitatiecommissie
vindt dat de verdieping op het gebied van toerisme
bewaakt dient te worden. Het ongewilde gevolg zou
namelijk kunnen zijn dat de opleiding te breed wordt
op het gebied van algemeen management en

daardoor te weinig specifiek het vak toerisme blijft
uitademen.
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Distinctive quality feature: internationalisation

Based on the interviews and examination of the underlying documentation, the assessment committee qualifies

the distinctive quality feature 'internationalisation' as mccting thc ¡tand¡rd. According to the assessment

committee internationalization can never be unique in a tourism programme, given the international orientation

of the field. Nonetheless, this programme is distinctive, not only in the Netherlands but global as well. Recognition

of this fact is apparent by the TedQual-certificate from the UNWTO (World Tourism Organization). The

distinctiveness also shows through the opportunities to do placements abroad (obligatory in the English taught
programme), field work, exchange programmes, the international background of staff and guest lecturers, and the

number of English taught courses.

Aspects that can be improved are the fluency in Ënglish of non nat¡ve lecturers, from the moment they start

lecturing. ln order to beneflt from the concept of the lnternational Classroom as much as possible, the balance of

inward student mobility should improve. The number of foreign students is decreasing and within this group the

number of German students is relatively large.

Housing of foreign students should have full focus as it seems difficult for them to find proper housing.

Vision on internationalisation (standard 1)

Based on the interviews and examination of the
underlying documentation, the assessment commit-
tee qualifies this standard as Good.

€riterion la: Sh¡rcd vi¡ion
The programme has a polícy on ¡nternot¡anal¡søt¡on. Thìs polícy is

supported by stakeholders wíthín and outslde the programme.

The assessment committee qualifies this criterion as

good.

NHTV's overall objective for 2013 is to be an

international institution in the first place, and a

Dutch institution in the second place. This affects the
heart of NHW and as such, internatíonalisation is a

central force in shaping organizational processes and

activities. From this overarching objective, in 2010

the Board of Governors together with the Academy
Directors have formulated a set of specific inter-
nationalisation objectives:
1. Deepening and intensifoing the ínternational

forms of collaboration with the educatíon sector
as well as industry;

2. lncreasing the quality of the educational
offerings, facilities, study environment, and

study intake.

ln accordance with the current NHW strategy and in
keeping with its nature and reputat¡on the HTRO

programme has committed to remain at the
forefront of internationalisation. To strengthen its

frontrunner position, internally as well as in tourism
education domestically and internationally, the
following objectives regarding Cooperation, Mobility
and Educational Offering are pursued.

Eased on regular analysis of partner institutions
efforts are aimed at strengthening the existing links
with partner institutions abroad. Traditionally many

of these links were established with the primary
purpose of student exchange. To extend and

strengthen the cooperation, the objective is to
increase the number of exchange opportunities for
lecturers. To support this objective, staff exchange is

embedded in the staff appraisal and development
cycle.

Outbound mobility at HTRO has continued to grow.

ln order to satisfy demand for international credit
and diploma mobility, expanding exchange

possibilities with existíng partners as well as creating
places by establishing new partnerships is essential.

ln 2010 a set of core criteria has been identified to
enable a comprehensive assessment of the added

value of a partnersh¡p. ln accordance with the NHW
objective to be an international centre of knowledge

and expertise, the Academy of Tourism will seek

cooperation with a select number of international
strategic partners to initiate joint research activit¡es.

Regarding the lecturers, the aim is to increase the
number of lecturers involved as well as to intens¡fY
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the contribution to
exchange.

international knowledge

ln addition to growth of inbound credit mob¡lity
(incoming exchange), HTRO aims to increase
inbound diploma mobility. Special focus will be given
to Germany, Eastern Europe, the UK, Brazil,
lndonesia and Russia.

Criterion lc: lmprovement-oriented evaluations
The policy on intemotionol¡sdtion is evoluated periodicalty and this
evaluotion forms the bosis for improvement meosures.

The assessment comm¡ttee qualifies this criterion as
satisfactory.

ln 2008, a survey was held among international
students about the international character of NHTV.
This was done as part of the reassessment of the
strategic goals regarding internationalisation and is
reflected in the strategic plan 2OOg-20!2. tn
November 2O!I , a framework for Action plans will
be set up to strengthen the incorporation of
internationalisation in Academy policies.

ln 2Q!!, the strategic policy officers for inter_
nat¡onalisat¡on presented a progress report. An
analysis was made to what extent the act¡on plans
were implemented. ln November 2011 the inter_
national student survey will be repeated.

Furthermore, a number of internal and external
benchmarks were used to monitor internatio_
nalisation. ln the summer of 201I, NHTV has
performed a benchmark based on the measulement
tool made available by Nuffic. The instrument
measures four different aspects of ¡nter_
nationalisation at programme level. The results are
categorized in five different phases of internatio_
nalisation. The results show that the English taught
HTRO programmes at the Academy for Tourism are
close to have reached the highest level of
internationalisation in nearly all of the aspects. The
results also indicate that additional focus on the
aspects of outgoing lecturers and international
research policy is required. These aspects are
addressed within the Academy,s internationalisation
action plan.

Also, in January 2011, the external benchmark lmage
Monitor measured the image of Dutch Universities
of Applied Sciences among the primary nat¡onal
target markets (3/4 mbo, 5/6 vwo,4/5 havo). The
results show that NHTV is perceived as:
international, small scaled, leading, inspirational and
innovatíve. Compared to fellow institutes, especially
the feature internationalisation is very distinctive for
the image of NHW.

The growing number of inbound students of
different nationalities brings with it the need to pay
special attention to student care, counseling and
support. To this end, policy development and
collaboration between lnternational Office, Student
Counselors and the international student association
Compass will be strengthened. Furthermore,
students increasingly seek extracurricular inter_
nat¡onal educational challenges. Therefore more
international study programs of short duration will
be developed.

The responsibility for internationalisation is struc_
turally embedded at all organizational levels within
NHTV.

Cr¡ter¡on 1b: Verifiable objectives
The policy on internotionolisøtion includes verifiable object¡ves.

The assessment committee qualifies this criterion as
good,

These objectives have been detailed out into four
maín categories: Education, Knowledge Develop_
ment, Research and Operational Management.
Subsequently, in 2010 the Board of Governors and
the management team of the Academy for Tourism
have established performance indicators which were
approved by the Academy for Tourism
representative council. The performance indicators
identified have been given concrete form in an
action plan, complete with methods and procedures
as to how the strategic objectives should be
accomplished. The assessment panel received the
performance indicators for the Academy for Tourism
and found them to be quite specific.
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Learning outcomes (standard 2)

Based on the interviews and examination of the
underlying documentation, the assessment commít-
tee qualifies this standard as good.

Critcrion 2!: ¡ntcndcd lcarning outcomcs
The íntended ¡nternøt¡onal ond íntercultural leornlng outcomeg
defined by the programme ore ø clear refleaíon of its vísíon on
intemdtlonallsatían.

The assessment comm¡ttee qualifìes this criterion as
good.

For HTRO in 2009 a nationwide professional
competency profile was established. ln terms of
internationalisation the key learning outcome is to
turn students into responsible professionals capable
of operating within a global knowledge and work
environment. Out of the total number of ten
competencies within the HIRO profile seven are
refated to internationalisation.

Critcrion 2br Studcnt asscssment
The methods that are used þr tre dssessmerf of students ore
suÍtable for measurìng the achîevement oÍ the intended
ìnternotional ond intercultural learn¡ng outcomes.

The assessment committee qualifies this criterion as
good.

The competencies are assessed regularly. Not only
because complexity increases but also to provide the
possibility to monitor the student's development. As
a large part of the competencies has an international
focus, the development of the students in relation to
internationalisation is being assessed and m<¡nitored
as well.

At the beginning of new projects the student
evaluates him-/herself to defìne a baseline
measurement. At the end of the projects they
receive feedback from the lecturer so they learn
what their strengths and weaknesses are. ln case of
written exams students have the possibility to see
their assessed work afterwards.

Crltarion 2c: Gr¡duata ¡chicvcmcnt
The programme con demonstrate that the ìntended intematìonal
ond íntercultural learnìng outcomes ore ochíeved by ìts graduates.

The assessment comm¡ttee qualifies this criterion as

tood.

To assess the connection between qualification and
output, the HBO Monitor 2010 asked HTRO alumni
to score three aspects as an indication of how well
they were prepared for the labour market: 1) the
programme as a basis to start on the labour market;
2) the programme as a basis to further develop
competencies; 3) preparation for the actual
professional practice. Compared to other HTRO

programmes, NHW's HTRO programme scored the
highest on all three aspects.

ln 2010 220,000 students of 850 institutions from 24
European countries completed the European
Graduate Barometer. This survey shows that for
NHTV graduates the most important factor for
choosing a university programme are its course
content & structure and its international orientation.
Considering internationalisation, 94oÁ of NHTV
respondents evaluated the performance as good. ln
contrast, only 65% of the respondents from the
Netherlands and 56% of the European respondents
evaluated their institute's performance aCgood. 84%
of the NHW respondents agree with the proposition:
'My university course provides me with the skills
necessary for the labour market' l75ot6 lrom
respondents from the Netherlands agree and 55oÁof
the European respondents). 35% of the NHTV

respondents a6ree with the proposition: lfter
graduating I will leave my country to find a

professional position abroad'. 540'6 of the NHTV

graduates would be willing to relocate worldwide if
they received an attractive job offer. 15% would
relocate within Europe.

Another indicator to determine if students possess

the competencies required to operate in an inter-
national context, is the placement evaluation. ln
2010 according to the majority of international
placement companies the cultural affinity and
language skills of HTRO students are good to
excellent.
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ln 2010 two graduates of the ITMC programme each
won a prestigious science award at the lnternational
Tourism Bourse (lTB) in Berlin.

Teaching and learn¡ng (standard 3)

Based on the interviews and examination of the
underlying documentation, the assessment
committee qualifies this standard as good.

Criterion 3a: Curriculum
The content ond structure of the curriculum enoble the
och¡evement of the intended internot¡onol and interculturol
Ieorning outcomes.

The assessment comm¡ttee qualifies this criterion as
good.

Looking at the Dutch taught 'Management Toerisme'
(MT) programme the following can be observed. ln
the propaedeutic phase the emphasis is on creating
awareness of external trends and developments and
acquaintance with external analysis techniques. The
second focal point (the development of language
skills for mastery of foreign languages) provides the
foundation for subsequent educational activities
aimed at strengthening international competencies.
Students develop intercultural communication and
intercultural sensit¡vity skills as well. Students are
introduced to the intricacies of international
business and destination development. ln the final
phase an important addition is knowledge of
international policy and law. Within the specia-
lization 'Toeristische Bestemmingsontwikkeling,
Branding & Communicatie' socio-cultural impact
studies is included.

Withín the English taught 'lnternational Propae-
deutic First Year in Leisure & Tourism' (lP) about 60%
of the curriculum supports the development of
international competencies. ln addition to language
skills, cultural awareness, intercultural commu-
nication and intercultural sensitivity are addressed.
After the propaedeutic phase students continue with
the English taught 'lnternational Tourism
Management & Consultancy' (ITMC) programme or
the 'lnternational Tourism & Travel lndustry' {lTTl)
programme. The curriculum of ITMC distinguishes
itself with its strong focus on international
destination management knowledge and developing
cross-cultural understanding skills. The curriculum of

lTTl emphasizes the development of knowledge of
international business, international law and
international human resource management. Besides
the content of the curricula, international
competency development in the English taught
programmes is strongly supported by the
lnternational Classroom concept, which is described
in the next paragraph (Teaching methods).

Within both the ITMC and the lTTl programme there
is a wide range of English taught minors such as

Sustainable Business Development, Her¡tage &
Tourism, Cross Cultural Management and Aviation
Management.

Criterion 3b: Teaching methods
The teøching methods enoble the ochievement oÍ the ¡ntended
¡nter not¡on dl o nd i nterculturol leorn i n g o utco mes.

The assessment committee qualifies this criterion as

good.

The deeper dimension of internationalisation is

NHÏV-based learning: an educational gateway to an

international and imaginative career. Therefore the
programme uses the concept of the lnternational
Classroom. This is a didactical concept characteristic
for HTRO and in particular the English taught
programmes (lP, ITMC and lTTl). "The lnternationol
Classroom of tourism studies is o symbolicol spoce in
which a rich, complex and locol, internotional
practice to be explored, enunciøtes new and
promising areos in tourism educotion ond reseorch."

Within the international classroom explicating and
engaging the different cultures present within this
symbolical space facilitate the creation and exchange
of knowledge. Students are encouraged to develop
awareness of their tacit knowledge about life and
the world in general. ln tutorials, projects, company
placements, thesis, field trips etc. students are
challenged to jointly resolve a task or a problem. ln
this process students, lecturers and professionals in

applying their knowledge from a diversity of
perspectives and approaches contribute to the issue

at hand. Through mutually reflexive process students
gradually develop cultural awareness and sensitivity.
A diverse portfolio of international culture deepens
the experience.
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According to the assessment comm¡ttee this process

of creating cross cultural understanding, combined
with creating a professional attitude and enhancing
skills towards solving problems, is a very strong
attríbute of the pro6ramme.

Critcrion 3c: Lcarning cnvironmcnt
The leorning env¡ranment ís suítaile for achieving the intended
ìntematìonal and íntercultural learn¡ng outcomes.

The assessment committee qualifies this criteríon as

good.

Progressively, internationalisation at HTRO has
evolved into a plurality of forms and approaches.

Through courses students acquire knowledge of
relevant internat¡onal subjects. At home within
lectures and during workshops students are exposed

to the influences and effects of a globalizing
envíronment. Through projects, excursions and
placements, students experience what it means to
operate in an international context. Study materials
such as books, articles and case studies are drawn
from a global pool of tourism resources. The learning
environment also involves the contribution of
foreign visiting professors and guest lecturers as well
as the input from domestic lecturers with substantial
international experience.

The key objective is to prepare students for a

professional career in a global knowledge and work
environment. Knowledge and skills are created and

exchanged through meaningful interaction between
students, educational staff and professionals from
the tourism domain. The international classroom is

at the heart of this exchange, which is encapsulated
by an educational programme, which in turn is

embedded in the Academy. The Academies are part
of a wider NHW community. NHW operates within a

global educational and professional environment.
Ihe global is intertwined with the local and
therefore cross-cultural encounters and the process

of internationalization equally take place at home.
For example within the course Cross-cultural
understanding, students are stimulated to encounter
three consecutive generãtions of migrants in the
Netherlands. Using storytelling and through
comparat¡ve analysis they explore the contextual
dimension of the tourist experience and travel
career.

As part of internationalisation at home, efforts are
made to make students feel that they belong to a

community where all students are considered to be

international. After all, they have chosen an

international study domain at an international
institution, where they will work on their
intercultural competences and international
experiences. For example within the English taught
programmes the use of English is strictly observed.

Staff (standard 4)

Eased on the interviews and examination of the
underlying documentation. the assessment commit-
tee qualifies this standard as good.

Critcrion 4¿: Staff composition
The composítion of the staff (în quolíty and quantity) þcíliøtes
the achìevement of the ìntended internot¡oÛol and interculturol
Ieorn¡ng outcomeg

The assessment committee qualifìes this criterion as

good.

When attracting new staff for internationally
oriented positions, recruitment abroad is included.
ln case of equal suitability, preference is given to
international candidates. NHTV employs 53 inter-
national employees. Contributing to the delivery of
the HTRO programmes, the Academy for Tourism
currently employs 15 international staff members -
28ot6 ol NHW's total - embracing 12 national¡ties.

ln addition the Academy for Tourism uses its
extensive international network to identify and

attract international staff to create relationships
with visiting professors that deliver core course
components on a structural basis. An overview of
the international employees, visíting professors and
guest lecturers involved in the HTRO programmes
was presented to the assessment committee. ln the
academic year 2010-2011 25 visiting professors and

international tourism experts were involved in the
prp8ramme.
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Criterion 4b: International experience and compe-
tence
Stoff members have sulficient internot¡onøl exper¡ence,
¡ nte rculturd I co m pete nces o nd lo nguo ge skills.

The assessment comm¡ttee qualifies this criterion as

good.

22 people are considered international HTRO

employees. An international employee is born
outside the Netherlands and has lived abroad a

minimum of ten years before his/her 20th birthday;
or has an experience of at least 5 years in an inter-
national contex| or has worked and líved outside
the Netherlands a minimum of 5 years.

English fluency is a prerequisite to be engaged in the
English taught programmes and all lecturers within
the English taught HTRO programmes have
substantial international work experience. Regularly
the lecturers are involved in international tourism
consultancy projects. Furthermore, HTRO lecturers
act as guest lecturers at international partner
¡nstitutes. A number of HTRO lecturers are members
of the academic tourism community. They are
frequently invited to participate in international
conferences. They also participate in international
research projects, which have resulted in a varíety of
publications in academic journals and contributions
to books.

Criterion 4c: Serv¡ces provided to staff
The services provided to the stoff (e.9. tra¡n¡ng, Íoc¡l¡ties, stoÍÍ
exchonges) ore in line with the staff composit¡on ond focilitote
¡nternotional exper¡ences, interculturol competences ond
longuoge skills.

The assessment committee qualifies this criteríon as

good.

The Academy for Tourism supports staff by providing
various training programmes such as English

language and cross-cultural skills. Those lecturers of
the English taught programmes who did not fully
meet the requirement of English fluency have been
subject to Cambridge level 2 language training. Staff
members who are not directly involved in the English

taught programmes are given the possibility to
receive additional tailor made language training by
NHTV's School for Creative Education. ln addition,
lecturers in the lnternational Propaedeutic year are

provided with an intercultural skills training, which is

delivered by the Royal Tropical ¡nstitute.

Attendance of lnternational Trade Fairs, and part¡ci-
pation ¡n international congresses, seminars and
workshops is facil¡tated financially and logistically.
lnformation is provided bilingually as well as ICT

services.

A survey among international employees has

indicated that more attention must be paid to
support provided to new international employees to
get acquainted and acculturate with the NHTV. To
new employees an ¡ntroduction to the NHTV and
Academy procedures wíll be provided, as well as a

s¡ngle contact person to ass¡st in the orientation.

Students (standard 5)

Based on the interviews and examination of the
underlying documentation, the assessment
committee qualifies this standard as good.

Criterion 5a: Student group compos¡t¡on
The composition of the student group (diversity of nationol ond
culturol bockgrounds) is in line with the progromme's vision on
i nte rnot¡o no I ¡zoti o n.

The assessment committee qualifies this criterion as

good.

For a proper implementation of the lnternational
Classroom concept, a substantial and diverse
international student population is essential. ln the
academic year 2OLO-2011 inbound diploma mobility
at the HTRO programmes was 20% involving
students from 61 countries. ln comparison: total
inbound diploma mobility at NHTV was 11% and at
universities of applied sciences in the Netherlands it
wasIO%.

The mobility target agreed during the Bologna
conference in Leuven set out that by 2020 at least
20% of graduating students must have been
internationally mobile. Within the English taught
HTRO programmes outbound credit mobility in
2OtO-2OLlwas 47T".
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Critcrion 5b: Intcrn¡tional expcricnce
The ínternationol experíence gaíned by students ís adequote ond
ín llne with the programme's ínternotìonal¡sotíon vís¡on.

The assessment committee qualifies this criterion as
good.

lnternational experiences are gained fírstly at home
by means of the internat¡onal classroom concept,
and the input of visiting professors, international
guest lecturers and internationally experienced staff,
exchange programmes¡ international placements,
field projects, excursions and the possibility to wr¡te
a fínal dissertation (which is compulsory at ITMC and
lTTl) or perform a company assignment abroad
ensure students obtain adequate international
experience.

Within the En6lish taught programme an inter-
national fieldwork project is an integral part of the
curriculum. ln the second year, during three weeks,
students perform a study at a destination in South
America or South East Asia providing them with a

powerful encounter at international tourism
research.

ln the third year 78o/o of the HTRO students partake
in an international placement. For students of the
English taught programme it is even obligatory to do
the placement abroad. Placements frequently lead

to a follow up in the fourth year and serve as input
for the final dissertation leading students to return
to their placement destination.

Students of the Dutch programme experience the
internationalisât¡on ¡n a different way than the
students in the English programme. Fact is that the
international HTRO-pro6ramme of NHTV is a step
ahead of HïRO-programmes of other institutes. A
part of the programme is integrated in the time that
students stay abroad. For instance in the second
year of the English ITMC programme students go

abroad for four weeks to do a field project. ln 2012
Singapore and Bali are the destinations they will
visit. The fact that the foreign professional field
participates in these field projects is special in
comparison to other HTRO programmes.

lnternationalisation in the Dutch programme
happens through foreign placements, doing the
graduation project abroad or through exchange.

lncreasingly international examples are used in the
programme as well. About 30% of the students of
the Dutch programme 6o abroad for their placement
or graduation project. The other students stay ¡n the
Netherlands, but many of them go to companies
which have an international orientation. Students
told members of the assessment committee that
they would appreciate an increasing amount of
international theory in the programme. The need to
pãy more attention to foreign languages, especially
English, depends on the intern¿tional orientation of
the students. People who eventually want to work in
the Netherlands are satisfied with the way the
programme is now. Students of the Dutch
progrâmme who found out during the course that
they want to work abroad feel the need to improve
their oral and written skills in English.

Criterion 5c: Scrvices provided to students
The sewices prov¡ded to the stud¿nts (e.9. ìnformation provisíon,
counseling, guÍdonce, accommodotion, Díploma SupplementJ are
odequate and in |ine wïih the composít¡on oÍ the student group.

The assessment committee qualifies this criterion as

good.

Within NHTV the HTRO programme has the highest
overall satisfaction in terms of internati<¡nalisation,
according to the results of the 'Nationâle Studenten
Enquête 2010'. Compared with other NHTV
programmes, HTRO students are significantly more
satisfied wíth the support provided by the
programme to integrate into Dutch society. To

encourage integration into Dutch socieÇ, HTRO

applies various ¡nstruments. To ensure international
students are well informed prior to arrival, they are
provided with a wide range of information through
for example the guide for international students, the
acculturation Wiki and links to websites related to
studying in the Netherlands.

To facilitate and strengthen inbound mob¡lity NHTV
organizes a preparatory course {half-year or one-
year). This course is offered to prospects that require
additional knowledge and language training for
admission. Besides upgrading English language skills
this course helps to acquire sufficient knowledge
about the Dutch culture, ICT skills and specific
domain knowledge, to enable smooth admission in
and adaptation to the bachelor programme.
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Prior to the start of the academic year lnternat¡onal
Office and the lnternational Student Association
'Compass' organize an introduction especially for
incoming students. During the HTRO specific
introduction programmes at the start of the
academic year, the first steps are taken to
integrating Dutch and international students. Special
courses (such as Dutch Culture and Society) are
designed to stimulate further integration, as well as

many social activities organized by Compass and the
ITMC student committee.

ln case of social or psychological problems, at HTRO

foreign students can seek assistance'and guidance
with the international student counselors, who have
specific expertise to address issues resulting from
the international context or entailing cross-cultural
dimensions.

Activities undertaken by lnternational Office range
from information provision, assessment of foreign
qualifications, assistance with visa procedures,
allocation of student grants, mediation for student
housing, coordinating crisis management, etc.

An internal survey in 2009 showed that on average
more than 85% of the international students are
(very) satisfied with the lnternational Office, the
Library (Mediatheek), Service Desk and ICT helpdesk.
The elements measured were: 1) efforts made to
help international students; 2) communication þ
English; 3) accessibility; 4) ;level of international
or¡entation.

Accommodation and catering received a lesser score
than the services mentioned before. Accom-
modation services have since been strengthened.
For example the number of rooms for which
lnternational Office acts as a mediator between
student and the housing corporations has increased
to a total of 222. With this supply, lnternational
Office is able to service approximately one third of
the international students. Based on the proposed
action plan'StudentHousing@Breda' in 20t4student
accommodation in Breda will have expanded with
1,000 units.
Considering catering, a number of improvements
was implemented (broader and more exotic offer,
hot meals, longer opening hours).

To qualify for a placement abroad students are
required to perform desk research and report on the
preferred destination. ln addition, meet¡ngs are
organized between future trainees and students who
just completed their placement. Relevant documents
(for instance Report on Placement Abroad) are
published online. During the placement students
submit an interim report to their NHTV supervisor
every three weeks to report on their progress. A
minimum of three times during the placement, the
trainee, the company supervisor and the NHTV

supervisor have contact by telephone to exchange
experiences and to monitor progress. Upon
completion the trainee is assessed by the company
as well as by the NHTV supervisor. To ensure quality
offering, the Placement Office evaluates the
traineeship and the placement company with the
student and the NHTV supervisor.

ln preparation for an exchange programme, students
have access to experience reports with information
about the destination, the receiving institute, the
programme and courses, educational methods etc.
To qualify for an exchange or double degree
programme students must meet the language
requirements. Grade point average and motivatíon
as expressed by means of an application letter are
taken into account during the selection procedure.

At NHTV and the Academy for Tourism
communication is bilingual. To this purpose NHW
employs its own in house interpreter. The
Mediatheek has received a special recognition by the
UN World Tourism Organization for its compre-
hensive international collection on Tourism and
Leisure. The majority of the collection is in English.

Besides the language courses that are part of the
regular HTRO curriculum, students can benefit from
additional language training by means of the
Tandem Language Learning programme. To enhance
their language skills they work directly with a native
speaker. ln this way the student enhances his

language skills and gains a deeper understanding of
the culture of their future placement or exchange
destination at the same time. The native speaker in
turn has the chance to improve his/her level of
Dutch and further integrate into Dutch society.
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Bijlage 1 Visitatiecommissie

I Overzicht panelleden en secretaris

inator

ilt Korte functiebeschrijvingen panelleden

fV Overzicht deskundigheden binnen panell

I N.B. De secretaris is GEEN panellid

il

Naam

nclusief student-lid secreta

Rol (voorzitter / lid / Domeindeskundige

nee
lid

tid

t¡d nee
voorz¡tter nee
studentlid nee

Gecertificeerd oktober 2010

7
e Universiteit van Hasselt, onderzoeksgroep

toerisme.
is als hoogleraar verbonden aan d

2 was van 7973- 2008 verbonden aan het Nederlands
Congressen, onder andere als directeur a.i. en als
vest

Bureau voor Toerisme &
verantwoordelijke voor de internationale

3 verbonden als onderwijskundig adviseur en
onderzoeker

is aan de Hanzehogeschool

4 directeur en bestuurder in hogerheeft vele jaren ervaring als

als voorzitter van visitatieco mmrsstesen tevens erva
5 eefth tn 2077jul BSchaar behaII a d Sociatn le aan d Radboe UGeografie d

Un íversiteit Momenteel studee zert aldaar voo haa r master Economisc eh

Deskund De desku eid uit:

ontw¡kkel¡ngen ín het vakgebied

deskundigheíd ten aanzien van de I heeft vele publicat
het gebied van toer¡sme, recreatie
De heerf is vanuit zijn bestuurspositie bij NBTC en
zijn huidige adviesrollen nauw betrokken bij ontwikkelingen
in het veld.

ies op zijn naam staan op
en hotelmanagement.
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b. ¡nternationaledeskundigheid I is verbonden aan de Universiteit Hasselt en

maakt deel uit van de Onderzoeksgroep Toerisme van de

Katholieke Universiteit Leuven.

ís in zijn loopbaan verantwoordeliik
geweest voor de marketing van Nederland in binnen- en

buitenland. Hij is onder andere eindverantwoordelif k geweest

voor het totale buitenlandse netwerk/vestiSingen van het

NBTC.

vervult regelmatig internationale

management- en adviesopdrachten, bijvoorbeeld in 2008 nog

in Atjeh (lndonesië: wederopbouw toeristische

infrastructuur)
c. werkvelddeskundigheid in het voor

de opleiding relevante beroepenveld
is van 1973 - 2008 werkzaam Seweest

bij het NBTC, van marketing coördinator via diverse

buitenlandse posten tot algemeen directeur a.i.

d. ervaring met het Seven en

ontwikkelen van onderwijs op het
desbetreffende opleidingsniveau en

deskundigheid ten aanzien van de

door de opleiding gehanteerde
onderwijsvorm(en)2 - 

heeft uitgebreide ervaring in het verzorgen

van onderwijs, zowel op universitair níveau als op

hogeschoolníveau (Fconomische Hogeschool Limburg en de

Hoge Hotelschool Maastricht). Zijn boeken worden veelal als

standaardwerk gehanteerd op hogescholen in zowel

bachelor- als masteropleidingen.
De heer aan de Hanzehogeschool verbonden als

onderwijskundig adviseur en onderzoeker. Vanuit die

hoedanigheid is hij onder andere betrokken bij het opzetten

van nieuwe bachelor opleidingen en het omvormen naar

competentiesericht onderwiis van bestaande opleidingen.

e. visitatie- of auditdeskundigheid heeft vele visitatiecommissies

voorgezeten

f. studentgebondendeskundigheid heeft in juli 2011 haar BSc behaald, en

studeert nu master Economische Geografie aan de Radboud

Universiteit Niimegen.

V Curricula Vitae

Van 1973 - 2008 werkzaam geweest bij het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen. ln deze bijna 35 jaar

is de organisatie veranderd van een promotie organisatie naar de destination marketing organisatie zoals deze

thans functioneert. De website wn¡w.nbtc.nl geeft een uitvoerige inkijk in de huidige taken en

verantwoordelijkheden van N BTC.

Sept 2006 - Sept 2007 : Algemeen Directeur a.i
. Na vertrek van de algemeen directeur heeft de Raad van Commissarissen mij gevraagd tiideliik de taak

van algemeen directeur op mij te nemen.

2 Hieronder rvorden bijr-oorbætd r-erstaan afsrandsondmvrjs, wertplekgerelateerd ooderwijs. flexibel onderwijs, conrpelentiegaicht mderwijs of

ondcrwijs l'oor excellente s¡rdc*ea.
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¡ Eindverantwoordelijk voor de totale organisatie in een voor het bedrijf roerige periode.o BelangrUke rol gespeeld in de procedure van de aanstelling van een nieuwe algemeen directeur.

2000 - 2006 : Directeur Netwerk (Hoofdkantoor)
¡ Eindverantwoordelijk voor het totale buitenlandse netwerk (operationeel / personeel / Financieel /

Marketing)
o Lid MT

L994 - 2000: Area manager lntercontinentaal (Hoofdkantoor)
¡ Verantwoordelijk voor Vestigingen Noord _ Amerika en Azië
¡ Lid MT

1991 - 1994 : Director North America (New york)
¡ Verantwoordelijk voor de kantoren New york/ chicago / Los Angeles en Toronto

L987 - L997: Directeur Zwitserland / thalië / Oostenrijk ( Zürich)
¡ Verantwoordelijkvoorgenoemde buitenlandsevestigingen

L982 - 7987 : Manager Marketing Services (Hoofdkantoor)
Management van een drietal subafdelingen

¡ Drukwerk productie
. Tentoonstellingen
o Centraledocumentatie

L979 -7982: Directeur Canada (Toronto)
¡ Verantwoordelijk voor de vestigingen in Toronto en Vancouver

L978 - 7979: Manager Trade Relatíons NA (New york)
o Onderhouden van contacten Amerikaanse travel trade

7973 - L978: Marketing Coördinator (Hoofdkantoor)
. Ondersteunen marketing aktiviteiten van de vestigingen UK en USA

Opleiding:
1975- 1979 Licentiaat (drs) aardrijkskunde (geografie), KULeuven
7978 - 1979 Geaggregeerde aardrijkskunde (geografie), KULeuven
1979 - 1986 Doctor in de wetenschappen (aardrijkskunde/geografie), KULeuven

op 1 september 7987 werd hij ass¡stent en later docent aan de Economische Hogeschool Limburg (EHL) op de
Universitaire Campus te Diepenbeek; sedert 1 oktober 1991 aan de Universite¡t Hasselt (vroeger het Limburgs
un¡vers¡ta¡r centrum (LUC), waar hij nu als hoogleraar (sinds 1 januari 2001) actief is met onderwijs (toerisme,
transport, cross Culture België/Europa/globalisering), onderzoek (cultuur,demografie,geografie,toerisme en trans-
port), regionale dienstverlening en masterproefbegeleiding.
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ln het Academiejaar 2000-1 ook verbonden als gastdocent aan het VTEKHO Brussel (Master ofTourism

Management) en van september 2001 tot en met september 2004 aan de interuniversitaire opleiding GAS

Toerisme aan de UAMS te Antwerpen. vanaf het Academiejaar 2004-5 voof de Master-opleiding Toerisme

Management aan de KUlcuvcn (doceert de toerisme-vakken Beleid & organisatie, cultuur, Mobilitiet & Transport,

Cases privé-sector en Overheid)" Voorts doceerde hij toerismevakken aan de Hogere Hotelschool Maastricht'

* Sinds juni 2005 twaalf keer gevraagd als lid,/voorzitter en domeindeskundige van Visitaticcommissics voor

Bachelor Hosp¡tal¡ty & Vrijetiids Mangement, Event Management, Wellness Management' Toer¡sme & Recreatie

Management en Transport Management in Nederland'

* Hij was glstprofca3or aan verschillende buitenlandse hogescholen/universiteiten: Birmingham {1986},

Melbourne {1999}, Veszprém {2000), Bordeaux (2001-2005), Angers (2002-2005), Boedapest (2009) en La Rochelle

{200e}.
r Vanaf 20Og focus op ondenoek Tocrismc in samenwerking met de KUlcuvcn (Rcscarch Grocp Tocrlsmc)

I
Education:
1989-1990 Economical Sciences, University of Gronin6en

1976-1981 specialization in the field of education in developing countries

1979-1980 lnternship in Colombia, Latin Ameríca

1980-1981 Post-graduate teacher training course, university of Groningen

1976-1983 Educational Sciences Degree, University of Groningen

Specialization on education in developing countries: adult education in Colombia. 5ix months of fieldwork in the

Deparrment of Santander del Sur, Colombia. Study tours to Zambia (1982), Latin America (1987) and Mal¡ {1996}'

Participation in several study groups on this subject'

A"Quilr

Professional experience:

19g1-19g7: researcher at RION, lnstitute for Educational Research of Groningen University'

lggg-1ggg: Researcher at ocTo, centre of Applied Educational Research, university of Twente' Participation

in research projects in the field of vocational education'

1990-1996: Coordinator of practice-oriented research at the Groningen Vocational State College'

1996-present: Staff member at Hanzehogeschool Groningen. lnnovation of education (competency-based

curricula and transparency of organization). Development, implementation and maintenance of a monitoring

system for the quality of education of the Hanzehogeschool. Successful accreditation of a new programme for

Sport, Health and Management (with others)'
projectleader of research on the trans¡tion from secondary general and vocational education to higher vocational

education.

De studeerde Bed rijfskunde aan de Universiteit van Nijenrode en aan de TU Delft' Hij werkte

twintig firma KPMG, in de rollen van organ isatieadviseur, partner en bestuurslid- Sinds 2005 vervult hij

met regelmaat directie- en bestuursposities bij hogescholen en universiteiten in Nederland. Momenteel is hij CvB-

lid bij de l.lsselgroep. Tevens heeft hij vele visitatiecommissies voorgezeten van zowel bachelor als

masteropleidingen

heeft in j uli 2011 haar BSc behaald in Sociale Geografie aan de Radboud Universiteit Niimegen,

met de scriptie 'Arbeidsmigratie polen,. Momenteel studeert ze aan diezelfde universiteit voor haar master

Economische Geografie J is actief in de studievereniging Mundus, in 2009-2010 was zij voozitter
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Bijlage 2 Programma visitatie

Dag 1: 11 oktober 2011

11.00-11.30 uur

11.30-13.00 uur

13.00-14.00 uur

14.00-15.00 uur

15.30-16.30 uur

16.30-17.00 uur

17.00-17.30uur

Bestuur en Directie

I, voorzitter College van Bestuur

I, directeur Academie voor Toerisme

Managementteam van de opleiding

I, directeur Academie voor Toerisme
I, lid management team/Nederlandstalig onderwijs TMS
I lid management team/Engelstalig onderwijs ITMS

-, 

onderwijskundige Academie voor Toerisme, coach, EVC_begeleider
en assessor, voorzitter toetswerkgroep MT

Visitatie commissie
Lunch, intern beraad

lnloopspreekuur
Twee personen hebben gebruik gemaakt van het ínloopspreekuur.

Etalagemoment; profilering van de opleiding
TM5:-docentHRM,kwaliteitsmanagement,management,

organisatiekunde, betrokken bij lectoraat productiviteit.
f, docent productiviteit management, marketing, cRM, betrokken bij
lectoraat productiviteit.

lrMS: f, docent tourism planning & development, destínation strateg¡es.

-, 

lector cross cultural understanding.

Vertegenwoordiging uit het werkveld, strategische adviesraad of werkveld advies raad

- 

Managing Director Groenendael philips Management Training centre
f, Directeur Amsterdam Tourist Board

-, 

lnterim manager retail (oud-directeur D-reizen)
f, bestuurder woningbouwcoöperatie wonen Limburg, voormalig directeur
van diverse toeristische organisaties

f, lnterim manager reisindustrie (voormalig directeur De Boer en wendel
Reisorganisatie)

Visitatiecommissie
lntern beraad

Opleidingsmanagement
Terugkoppeling bevíndingen van de visitatiedag

46 NHIV internationale hogeschool Breda



A"Qui
\r

Ðag2:2A oktober 2011

09.00-10.30 uur

10.30-11.30 uur

11.30-12.00 uur

12.00-13.30 uur

Docenten TMS (Nederlandstalige programma, incl. duaal)

Rondleiding faciliteiten

Documentenonderzoek, lunch
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13.30-14.00 uur

14.00-15.00 uur

15.00-16.30 uur

16.30-17.00 uur

Gesprek met de Lectoren

-, 

lector cross cultural understanding

I lector aviation management & business travel management

Alumni TMS

-, 

Marketing Efteling

I Gemeente Drimmelen

ITUlRijswijk
BCD Travel

I Travel lnventive

f Senior manager gastenservice Efteling

Alumni ITMS

, Tilburg University, Human Resources Studies

I Erasmus University Rotterdam, Student Entrepreneurship and New Business
Ventur¡ng

I Univers¡teit Utrecht, lnternational Development Studies

-, 

Singapore Airlines LTD, Leisure Sales Representat¡ve Netherlands

V¡sitatiecommiss¡e

Aanvullend onderzoek, intern beraad, formulering conclusies

Opleidingsmanagement
Terugkoppeling bevindingen
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Bijlage 3 Kwantitatieve gegevens

1. door- en van de loatste zes cohorten

HTRO voltijd Cohort 20O5 Cohort 20O6 Cohort 20O7 Cohort 2008 Cohort 2009 Cohort 2O1O

Aantal Yo Aantal % Aantal % Aantðl Yo Aantal % Aantal %

lnstroom 509 435 447 558 477 421

Man 111 2r,a 104 23,9 89 20,2 131 23,5 tt7 24,5 104 24,7

Vrouw 398 7A,2 331 76,1 352 79,8 427 76,5 360 75,5 317 75,3

Prop. Rendement

na 1 jr.
237 46,6 L75 &12 185 42,O 211 31,8 200 41,9

Prop. Rendement

na 2 jr.

383 75,2 298 68,5 277 62,8 352 63,1

Vertrokken met

negatief advies na

1e iaar

46 1o,6 41 9,3 64 11,5 33 6,9

Totale uitval na 1

jaar

105 20,6 109 25,1 r2l 27,4 161 28,9 123 25,8

Totale

cohort

opleiding

{peildatum

uíwal

hele

135 26,5 121 27,8 lza 29,O 175 31,4 123 25,8

Aantal

afgestudeerden

na 3 iaar

76 14,9 86 19,8 1ü) 22,7

Aantal

afgestudeerden

na 4iaar

247 48,5 205 47,1

Aanta¡

afgestudeerden

na 5 iaar

308 60,5

Aantal

afgestudeerden

na 6 íaar

Totaal rendement

co- hort

{oeildatuml

308 60,5 205 48,5 100 22,7

Nog student

{peildatum
tl10l20tol

66 13,0 109 25,1 273 48,3 383 68,6 354 74,2 421 100
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Duaal Cohort 2005 Cohort 2006 Cohort 2007 Cohort 2008 Cohort 2009 Cohort 2010

Aantal Aantal % Aantal Aantal /o Aantal Aantâl %

lnstroom 17 13 t8 34 16 0

Man 0 0 5 38,5 1 5,6 10 29,4 2 72,5

Vrouw 71 100 8 61,5 77 94,4 24 70,6 74 87,5

Prop. Rendement

na 1 jr.
I 72,7 I 61,5 0 0 23 67,6 0

Prop. Rendement

na2lt
72,7 8 61,5 L4 77,8 25 73,5 0 0

Totale uitval na 1

jaar
3 27,3 3 23,1 3 t6,7 7 20,6 3 18,8

Totale uitval cohort
hele opleiding
(peildatum

418/2070l'

4 36,4 3 23,7 6 33,3 7 20,6 18,8

Aantal

afgestudeerden na

3 jaar

5 45,5 5 38,5 7 38,9

Aantal

afgestudeerden na

4 jaar

5 45,5 5 38,5

Aantal

afgestudeerden na

5 jaar

5 45,5

Totaal rendement

co- hort (peildatum)
5 45,5 5 38,5 7 38,9

Nog student
(peildatum

u70/201"01

2 78,2 3 23,7 5 27,8 27 79,4 13 81,3

2. Gereoliseerde docent-student ratio

1:29 in studiej aar 2O7O/2OLI
1:30 in studiejaar 2O7L/20L2
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3. Gemiddeld dantdl contacturen per fase van de studie

I Contacturen exclusief toetsing
¡* Variatie in programmering en aard van de contacturen is afhankelijk van de gekozen minor

Propcdcusc Hoorcollcgcs Wcrkcollcgcs
CN

projcctgrocp
biiccnkomstcn

lndlviduccl
contact

Wcrkvcld
bczock

Fccdb¡ck TOTAA!I

rTMs 0P) 90 220 10 64 20 404

TMS 110 245 10 55 20 440

laat 2

ITMS L75 111 16 80 19 401

TMS 130 174 10 20 20 350

Ja¡r 3

ITMS 98 34 3 0 9 t44
TMS 2L 83 2 84 8 198

Excl. staAe

J¡ar 4
Minor** It 'tù ** tt trù 90

Afstuderen 10
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Bijlage 4 Eindkwalificaties

Afkomstig uit HTRO BeroepsopleidingsProfiel Manager Toerisme & Recreatíe (januari 2010)

1' ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van
refaties, netwerken en ketens.

2' Analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen van beleidsdoelstellingen en alternatieven en
voorbereiden van besluitvorming.

3' Toepassen van Human Resource Management in het licht van de strategie van de organisatie.4. lnrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- of organisatieprocessen.
5' Analyseren van de financiële en juridische aspecten, ¡nterne processen en de bedrijfs- of

organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken.
6' ontwikkelen, imprementeren en evarueren van een veranderingsproces.
7' sociale en communicat¡eve competentiå (intrapersoonlijk, organisatíe): zelfstandig en ondernemend8. Zelfsturende competent¡es (intrapersoonrijk, beroepsbeoefeÃar of professionar).9. Balanceren tussen people, planet en profit.
10. lnitiëren, creëren en vermarkten van producten en diensten.
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Bijlage 5 Programmaoverzicht

ProEramma or¡tzicht Mrnagorncnt toorl¡mr

Afb. 1: Programma van de afstudeerrichting Management Toerisme {Nederlandstalig}

J.r.rr l !¡¡'r,y

Jil: í

Srrc:¡¡! ::r!,:

'¡ qr nr.¡.1 I l¡.,, r r' ì. - ltì:ì qtr''1¿ii ¡ i i':,'
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'¡¡lulvt .ur. ¡le,¡¡r'¡¡',¡i rl-
J¿:r l
C;.rctulirrr,, J !ir!i-,Jt:! eI r!li*r.¡(
1r4"¡ ..-'tr¡f trn ,--.11 r,, iTìrt: J¡ r:: nlu
Tìpf, Ì

ã;'. ir ìf ,¡+.'ir-.n:

.\,ll r.1 x r'',

l.:11,,..,'n t r,"nf ",ì

'y',ll.,itrìcit l l,,ir rrr

lí,i.¡ri¡'r,¡: L' l¡,.' . ¡¡ r¡ l,.l;r,l

P,ìrè1Êriiè'.,1,ì, ì

(a¡rnr rtrlJ{1rì, Jr'fi :la -ú-:!: if l t:',

c:îrlra. _.¡ /1-al:.".r t ,,.ìlì j,¡:Jr

ílar€ l,-Ëi¿ rstrì!:1,Êrì

-:t
-,:r, tr, ¡i-r.'i ¡aìtltl

- ilrl :
)f 1lì- r,r,_i Èi (ùt1iÌlL,',a Jf ic'iAll
'.c!r ri l'; :lì! llrl:iLlr¡r ;;¡îlÌ,:¡l

;\l !A
f ¡,,r1r,:rlr;:,: 1,.11 .,r¡[¡r,,

:iJÛc :ìatr1i.tlli. a,n t::r-ìa
:rf 0t{ì.rit- ra¡'

Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs december 2011 53



Programme lnternational propaedeutic year

Programme lnternational Tourism Management and Consultancy

Afb' 2: Programma van de afstudeerrichting lnternational Tourism Management and Consultany (Engelstal¡g)

Project Management

Marketing

lmagineering

Financial Management

Semester 1

Part 1 / September

Semester 1

Part 2 / Nôvembêr

Project Management
lntroduct¡on in Leisure

Marl(er¡ng Planning
Marketing Cases
lr'ìtroduction in Tourism

' Accou nti ng

' llnâqineer¡nq

Financial Mânagement
S1ât¡stics

Semester 2
Pert 1 / February

Semesrer 2
Part 2 / April

.Tourism Management, Ptanning & Development

.Tourisrn Market Perspect¡ve & Understandinq the Consumer

.Research Methods l&ll: Quanr¡rarive & eualiiativc Approaches
'Tourism lmpact Studies

.Cross-Cr¡ltt¡ral Research: in between the global and the local
' Emerging Tourism Destinations and Charrge
. lnternation¿l Tourism Developments project
. Management of Natural ând Culturaf Heritage Sites
. DestinatioÍì Management and planninq

Semester'l

Semester ?

Semester 3
Breda

Semesîer 4 Worldwide

Semester 5

Semester 6

Ereda

Breda

Worldwide

lnternalional placement

8redo. Asi¡
and 0aean¡â

.Tûur¡sm Nerworl( Dynamics
' Cross-Cultural Studies
. Tourism Market Analysis
' Field Research & Destina¡ion Analysis proiect
. Proiect Developnìenr Study
. Management Account¡ng

Project Development in Tourism
Marketing Management Came
Feasibility SturJy & Financjal AccoutìtIìq
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Progrrmrnc lntcrnationrl propaedoutic year

Prog rarnme lnternational To u rf s m an d Travel lnd ustry

Afb. 3: Programma vi¡n de afstudeerrichting lnternational Tourism and Travel lndustry (Engelstalig)

P'¡'roli Ll;¡¡r¡ne¡lpl¡t

lvl¡rile:!¡q
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Bijlage 6 Bestudeerde documenten

Kritische reflectie
Samenstelling Strategísche Adviesraad
Overzicht werkveldcontacten HTRO

Overzicht gastdocenten HTRO

CV's medewerkers HTRO

Overzicht publicaties medewerkers Academie Toerisme
Overzicht (inter)nationale scriptieprijzen HTRO-studenten
Eindwerkstukken van 17 studenten, steekproef u¡tgevoerd conform NVAo-eisen
Notu len exa mencommissíe 2009-201 O, 2OhO-IOLL
Thesis guídelines tTTt 2OIt-2Ot2
Work placement booklet lTfl ZOII-2OI2
Student manuals

Toetsen en beoordelingen van diverse vakken
Specialisation student handbook semester 5 ITMC 2OLI-2OL2
Business planning student handbook semester 3 2OIL-2OL2
Tourism and development student handbook semester t2OLL_àOLI
Projectverslagen van diverse vakken
Procesverslagen van diverse vakken
Diverse studiegidsen
Han dleiding pra ktijkstage Ma nagement Toerisme 2OLI-ZOL2
Afstudeerh a n d leid in g 2OLL-2O.72
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Bijlage 7 Onafhan kelijkheidsverklaringen
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Onafhankelijkheids- en gehelmhoudingsverklaring
voorafgaand aan het beoordelingsproces

Ondergetekende verklaart hierbij het volgende:

lk ben verzocht op te treden als lid van de visitatiecommissie van de opleiding I Hoter Toeristisch en
frecreatief Onderwijs van I\HTV Ereda in de rol van secretôrís. lk ben bereid en in stast deze rol te vervullen op
een wijre die overeenkomt met de NVAO Gedragscode voor panelleden.

Tevens verkla¿r ik hierblj
- geen {familie}reiaties of banden met de bovengenoemde instelling te onderhouden, als privépersoon,

onder¿oeker/docent, beroepsbeocfenaar of als adviseur, die een volstrekt onalhankeliJke oordeelsvorming
over de kwalireít van de opleiding ten positieve of ten negatieve ¿ouden kunnen beinvloeden;

' rodaníge rela¡ies of banden met de instelling de afgelopen vilf iaar niet gehad te hebben;
- strikte geheimhoudlng te betrachten van al hetgeen in verband met de beoordeling aan hem/haar bekend

is geworden en wordt, voor zover de opleidlng, de ¡nstelling of de NVAO hier redellJkerwíji aânipraak op
kunnen maken;

. op de hoogte te ríjn van de NVAO gedragscode.

Ðatum:

tu ¿l¡"lt*û- ?ott

Plaats;

L*Åe'å-otg
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Onafhankelijkheids- en gehelmhoudingsverklaring
voorafuaand aan het beoordelingsproces

Ondergetekende verklaart hierbij het volgende:

lk ben verzocht op te treden als lid van de visitatiecommissie van de opleiding B Hoger Toeristisch en
Recreatief Onderwijs van NHTV Ereda in de rol van student. lk ben bereid en in staat deze rol te vervullen op
een wijze die overeenkomt met de NVAO Gedragscode voor Panelleden.

Tevens verklaar ík hierbij
- geen (familie)relaties of banden met de bovengenoemde instellint te onderhouden, als privépersoon,

onderzoeker/docent, beroepsbeoefenaar of als adviseur, die een volstrekt onafhankelijke oordeelsvorming
over de kwaliteit van de opleiding ten posltleve of ten negatieve zouden kunnen belnvloeden;

- zodanige relaties of banden met de instelling de afgelopen vüf jaar niet gehad te hebben;
- strikte geheimhoudlng te betrachten van al hetgeen in verband met de beoordeling aan hem,/haar bekend

is geworden en wordt, voor ¡over de opleiding, de instelling of de NVAO hier redelijkerwijs aanspraak op
kunnen maken;

- op de hoogte te z¡jn ven de NVAO gedragscode.

Aldus opgemaakt,

Datum; lc) - lO - .?.{)ll

Plaats: fty"r aCl\'-J
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Onafhankelijkheids- en geheimhoudingsverklaring
vooraþaand aân het beoordellngsproces

Ondergetekende verklaart hierbij het volgende

lk ben ver¿ocht op te treden al: lid ven de visitatiecommissie van de opleiding B Hoger loerist¡sch en
Recreatief Onderwijs van NHTV Sreda in de rol van deskundige. lk ben bereid en in staat deze rol te rærvullen
op een wiJae die overeenkomt met de NVAO Gedragscode voor Panelleden.

Tevens verklaar ik hierbij
- geen {familie}relaties of banden met de bovengenoemde lnstelling te onderhouden, als privépersoon.

onderzoeker/docent, beroepsbeoefenaar of als adviseur, die een volstrek¡ onafhankelijke oordeelsvorming
over de kwaliteit van de opleiding ten positieve of ten negatieve zouden kunnen beinvloeden;

- :odanige relatles of banden met de instelling de afgelopan vijf laar niet gehad te hebben;
- strikte geheimhouding te betrachten van al hetgeen in verband met de beoordeling aan hem/haar bekend

is geworden en wordt, voor zovef de opleidlng de instell¡n3 of de NVAO hier redelijkerwijs aanspraak op
kunnen maken;

- op de hoogte te zijn van de NVAO gedragscode.

Aldus opgemaakt,

Datum: lr ,el,t|"'¿ ?-¿rt

Plaatr: B tì*-tÀ



Onafhankelijkheids- en geheimhoudingwerklaring
voorafgaand aan het beoordelingsproces

Ondergetekende verklaart hierbij het volgende:

lk ben ver¿ocht op te treden als lid van de visitatiecomrnissie van de opleiding I Hoger Toeristisch en
Recreatiel Onderwijs van NHTV Breda in de rol van voorzitter. lk ben bereid en ln stðat deze rol te vervullen op
een wíjze die overeenkomt met de NVAO Gedragscode voor Panelleden.

Tevens verklaar ik hierbij
- geen {familie)relaties of banden met de bovengenoemde instelling te onderhouden, als privépersoon,

onderzoeker/docent, beroepsbeoefenaar ofals adviseur. die een volstrekt onafhankelijke oordeelsvorming
over de kwaliteit van de opleidlng ten posit¡eve of Ìen negatieve zouden kunnen beinvloeden;

- zodanige relaties of banden met de instelling de afgelopen vijf jaar niet gehâd te hebben;
- strikte geheimhouding te betrachten van al hetgeen in verband rnet de beoordeling aan hem/haar bekend

is geworden en wordt, voor rover de opleiding de instelling of de NVAO hier redelijkerwijs aanspraak op
kunnen maken;

- ôp de hoogte te riJn van de NVAO gedragscode.

ÀeQui\¡

/SIhtl be LÅ/'"? cl,,ë,',---Aldus opgemaakl .L 
t

Datum: 'Ll o
tJ

lzot
Plaats

bç 1,1)Yt ,{,r^
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Onafhankelijkheid¡ en geheimhoudlngsverklaring
vaorafgaand aan het beoordelingsproces

Ondergetekende verklaart hierbij het volgende:

lk ben verzocht op te treden als lid van de v¡sitat¡ecornmissie van de oplelding B Hoger loeristisch en

Recreatief Ondenuijs van NHTV Breda in de rol rnn deskundige. lk ben bereid en in staat dere rol te vervullen

op een wljze die overeenkomt mêt de NVAO Gedragscode voor Panelleden'

Tevens verklaar ik hierbij
- geen (familie)relaties of banden met de bovengenoemde instell¡ng te onderhouden, als. privépersoon,

onderzoekerfdocent, beroepsbeoefenaar of als adviseur, die een volstrekt onafhankelijke oordeelsvorming

over de kwatlteit van de opleiding ten posltleve of ten negatieve ¿ouden kunnen beTnvloeden;

- zodanige relaties of banden met de instelling de afgelopen vijf Jaar niet gehad te hebben;
- str¡kte geheimhouding te betrachten van al hetgeen in verband met de beoordellng ¿an hem/haar bekend

is geworden en wordt, voor zover de opleidlng, de instelling of de NVAO hier redelljkerwlis aanspraak op

kunnen maken;
- op de hoogte le zíJn van de NVAO gedragscode.

Aldus opgemaakt,

Handteken¡nt:

Naam:

ûaturn

Plaats:

3 ß*\ert h44

w*lv (Þ)
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1. Aanleiding duale opleidingen NHTV

1.1 lnleiding.

om in de toekomst voorgenomen ambities vanuit het bedrijfsleven waar te kunnen blijven maken heeftNHTV besloten om in samenspraak en samenwerking met het werkveld meoewert<õrå-oj noo-niueauop te leiden.tot managers van de bedrijven. Dit resuftãerd" 
"ieðø"ì 

in opteidingstrãiãctånìn
samenwerking met partners in de branche als bijvoorbeelo cenieiÞarcs, o-reiån, épôñtondsenNederland, OAD en Holland lnternationa7 TUI eñ2.

Naast opleidingstrajecten biedt NHTV aan werknemers in het werkveld een EVo-procedure aan.werknemers kunnen binnen dit traject hun competenties in kaart brengen. op grond van de doorlopenEVC procedu.re of op grond van hún eerder behäatde oipromãìn'ñéi Mao op het gebied van roerismeen recreatie, kunnen studenten instromen in een duaat ópreioingsiraject. Naãr ããnÌlãioing uån oeresultaten van het EVO-traject zal afstemming op competentieniveau plaatsv¡nden en zalexactvastgesteld worden hoeveel studiepunten deituoent riog oieñt te benären alvoien" t 
"i Ërãò"deuse,Associate degree diploma als later het bachelor diploma'te behaleñ.

we streven ernaar dat indien ge9ruk gemaakt gaat worden van de Evc-procedure deze zoveel alsmogelijk vooraf gaat aan een õpleidingstraject.

De duale opleidingen van de Academie voor toerisme zijn een vanuit de voltijd programma,s
Management toerísme en Functiegerichte bachetor toerisme en ieciåatie, op maat samengesteldetrajecten, waarbij specifieke.aandãcht in het opleidingstra¡eðt worái olsteeo aan het leren op dewerkplek. Zie hiervoor hoofdstuk B.

@ 201 t, NHTV ¡nternat¡onaal hoger onderuiis Breda
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2. Functieprofiel en competentiematrix Academie voor toerisme
opleidingen Management toerisme Ad'FBTR/ en FBTR

Aan de opleidingen binnen de Academie voor toerisme ligt een functie- en competentieprofiel ten

grondslag. Dit hóofdstuk gaat ¡n op de competenties passend bii het niveau van het Bachelor of

Business Administration in Toerism management.

2.1 Competenties Bba (Bachelor of Business Administrat¡on)

Elke opleiding van een hogeschool heeft vastgelegd wat een afgestudeerde van die opleiding moet

kennen en kunnen. Daarnãast hebben de hogescholen afgesproken om voor elke opleiding die door

meer hogescholen wordt aangeboden, een taideli¡k opleidingsprofiel op te stellen..De bijbehorende

documeñten dragen namen als 'opleidingsprofiel', 'opleidingskwalificaties' of 'domeincompetenties'-

Opleidingen, dieïat betreft inhoud en wèrkveld veel verwantschap hebben, kunnen een 'domein'

vormen én een overkoepelend landelijk opleidingsoverleg hebben'

Dit laatste is het geval bij de opleidingen van de Academie voor toerisme. De opleidingen kennen een

opleidingsprofiel'met nierbi¡ norendeõpleidingskwalificaties en competenties welke zijn neergelegd in

eän conipetentiematrix. Deze competenties zijn getoetst aan de landelijk vastgestelde

domeincompetenties zoals door de HBO-raad vastgesteld'

De domeincompetenties Bba in Tourism Management ziin als volgt gedefinieerd en komen

overeen met de domeincompetenties zoals door de HBO'raad vastgesteld:

1. Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen

van relaties, netwerken en ketens'

2. Analyseren en implementeren van de financiële en juridische aspecten,

g. Toepassen van human resource management (HRM) in het licht van de strategie van de

organisatie.

4. lnrichten, beheersen, analyseren en verbeteren van bedrijf- of organisatieprocessen.

5. Analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen in beleidsdoelstellingen en -alternatieven en

voorbereiden van besluitvorming

6. Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderingsproces.

7. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie)'

8. Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional)

9. Balanceren tussen People Planet Profit.

10. lnitiëren, creeren en vermarkten van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Het functieprofiel voor de opleiding Associate degree Functiegerichte bachelor toerisme en recreatie

kent een viertal afstudeenichtingen. ln dit opleidingsplan staat de afstudeerrichting manager travel

trade centraal. Dit functieprofielìs vertaald in een competentiematrix (zie biilage f bij dit

opleidingsplan), waarin dä competenties verdeeld zijn in subcompetenties en omgezet in (meetbare)

indicatoren.

@ 201 1, NHTV internationaal hoger ondemijs Breda

Academie voor toer¡sme Associate degree -Functiegerichte Bacheloropleiding in Toerisme en Recreatie
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ln de duale traþcten op Ad-niveau staan dl goqrngrenües op het niveau van operationeet entactisch handeren ceniraar. e¡nnà; ãããuJL tr"¡""t"n op bacheror niveau staan deeompetenries op het niveau van stratejisãtr en bereidsmatig handeren centraat.

Ft?tåiXîL?gdit 
opleidingsplan is we€rgegeven hoe de BBA-competenríes zich yerhouden rot de

2'2 Visie op de afstudeerrichting Manager Traver rrade
2.2.1 lnteiding
Nederlanders zijn venroede reizigers. of het nu voor vakantþ of sen zakenreis is, het aantal reizenvanuit Nederland naar het buitenlänO Ul¡¡tt_-onuooziené gebourfãn¡r""n daargelaten _ in eenglobaliserende wereld oor in oe toàÈomäionverminderJ¡îïg.Ërkå reis en erke vakanrie mooten esn- liefst nieuwe of unieke -.ervariniuiàiän, ilaaroij o" consumînì'våer wit beleven, maar vaak ook vooreen dubbelþ op de eerste rang úilz¡ttãn. 

'-

De uitgaande reiswereld,-v-erantwoordelijk voor de reizen van de Nederlandsr naar het buitenland, iseen dynamisch geheel waar trends ekaåisteeos:11þi.*"rg"n;" onrwíkkeringen op wererdniveauhun sporen nalaten. De impact u"n t"äñnorogische ontwikkerin!ãn àrs web 2_0 en-sociáb media is nietmoer weg te denken' 
P--":.1-"-nnt wordt 'prosument'en het ãfflin" 

"n 
online kanaal dingen naar dehand van de 'nieuwe consument. Nieuwe bóstemming"n ø.""1*'å1t"", af (was Guba toivoor korteen populaire bestemming voor sen weekie zon, nu- gaat men naar llazilio), prijzen blijven doorontwikkelingen in de luchùaart toe ¿¡sõouäi airrines)äarãn. óà giãl"rír"ríng en mondiatisering van dereiswereld maakt dat v.er-weg-e'ffecten'"r"'siiê,iårä;"i;i#"';ï;stagen 

sn naruurrampen (asrvork_problematiek van voorjaar eolol u¡¿ãn rot'ãcrrui]-ffiË;;t"ä;*rganisaties die bataãceren opde rand van fairissemðnt en ucí¡v"artmáäs"r,"pôi¡"* i"ä;ö;ä van betaring.
ln deze contsxt van de uitgaande reiswereld in Nederland opereert de Manager Travelrrade (MTî);lÍiå::iîüi:f :n:;1;X:t.yi:'åt Jpååøt¡"tbi ö,,;ffiíäå ¡" ¿" üñõåil;äJi;;ustrie, ôr

ln Europa bestaan talvan kþine en grote reisindr"lry-gnFrymíngen die het areaal bestrijken van:
:råt"ori:"nisaties 

(bijvoorbeeld u¡ia¡lrouno, specialist or n¡ctre-ioiropsrarors in de offtinebf ontir¡e

' e-Travel organisaties{biivoorbeerd zoovel,sanoma of bij een affiriate-bedrijf);' vsrvoersmaatschappijen (bijvoorbeeld bii luchtva"tt-, 
"ruËã-, 

ãin-,:t touringcarmaatschappijen);r lokaal agentschapperi luipóorueero oi¡ìí- or ouooun¿oåãin"i¡on Management organisations);' ondsrnemer (bijvoorbeelá zeüstandig änoernemer, franchisenemer, consultan! adviseur)

Product ilanager
Sales managBr

I.
ü.
nL
IV. E-eommerce ilanager
V. DTO-coördinator

t

ù
#
#
#
#
#
#
#
#
#
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X. ContentManager
XI. Zelfstandio ondernemer!

#
#
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3. Uitgangspunten duaal leren binnen de Academie voor
toerisme

3.1 Visie op duaal leren
Kenmerk van duaal leren is dat de werksituatie een expliciet onderdeel van het leertraject vormt.
Studiepunten worden toebedeeld aan de werkperiode. De student leert op de werkplek en op de
hogeschool. De school draagt in samenwerking met het beroepenveld en de werkgever de
verantwoordelijkheid voor het vormgeven van een leer/werkomgeving waardoor en waarbinnen de
student zich kan ontwikkelen tot het competentieniveau van een manager in de toeristisch recreatieve
branche. Duaal onderwijs heeft dan ook consequenties voor het hele onderwijsproces ten aanzien
van:voorbereiding, vormgeving en inhoud van studieonderdelen, begeleiding, beoordeling en nazorg.
Niet alleen de hogeschool speelt een rol, maar ook de student en het bedrijf.

Anders dan bij de voltijd opleidingen van de Academie voor toerisme, heeft het bedrijfsleven daar
waar mogelijk een rol in het onderwijsproces wat op NHTV plaatsvindt, naast de rol die het
bedrijfsleven gaat vervullen in het leren op de werkplek door studenten. Voor wat de bijdrage van het
werkveld betreft in het opleidingsprogramma op NHTV, overlegt de coördinator Maatwerk van de
Academie voor toerisme op welke wijze en op welke momenten het bedrijfsleven een bijdrage levert
aan het leerproces/de kennisoverdracht op de hogeschool zodat optimaal gebruik kan worden
gemaakt van de kennis in het werkveld. De hogeschool blijft echter verantwoordelijk voor het totale
opleidingsprogramma en dus ook verantwoordelijk voor de leerwerkzaamheden op de werkplek.
lntegratie van theorie en praktijk garandeert dat leeractiviteiten gebaseerd zijn op de beroepspraktijk.
Het is daarom belangrijk dat studenten op de werkplek de gelegenheid krijgen zich binnen het
takenpakket op de werkplek te verbreden, verrijken en verdiepen, anders is er geen sprake van
competentieontwikkeling. Duaal onderwijs biedt de mogelijkheid voor de studenVwerknemer om onder
begeleiding meer expertise te verwerven, meer expert te worden. Door een grote betrokkenheid bij het
werken op de werkplek en een toenemende mate van herkenning van situaties op de werkplek krijgen
de studenten langzaamaan een zekere mate van vertrouwdheid. Bepaalde gebeurtenissen worden
herkend, waardoor sneller de juiste beslissingen kunnen worden genomen.

StudenVwerknemers worden binnen duaal onderwijs in het bijzonder in situatíes gebracht en met
vraagstukken geconfronteerd die hen aanmoedigen om zelf kennis en vaardigheden te verwerven:
Leren te leren. Het is de taak van de Studieloopbaan coach (SLC) / de docent om ze tijdens de eerste
fase van de studie te helpen en te begeleiden deze kennis en vaardigheden te verwerven en te laten
groeien naar competenter handelen. Basis voor de duale opleiding op Ad-niveau, is de vormgeving
van het onderwijs in leerarrangementen/ geïntegreerde eenheden rondom een kritisch thema vanuit
het bedrijfsleven.

3.2 De opleidingsopbouw ¡n ects
Centraal binnen de opleiding staat het verwerven van competenties. Dit verwerven vindt plaats op de
werkplek en binnen de opleiding. Het onderscheid tussen het leren in de beroepspraktijk en het leren
in het opleidingsinstituut is herkenbaar. Competentieverwerving binnen de opleiding krijgt gestalte
doordat studenten werken aan opdrachten binnen de verschillende leerarrangementen/geintegreerde
eenheden. Echter deze opdrachten zijn zo geformuleerd dat de student hiermee op de werkplek aan
de slag gaat en dat de student gebruik maakt van de op de werkplek voorhanden zijnde informatie.
Daar waar het gaat om ontwikkeling van vaardigheden, bv. Managementvaardigheden als het voeren
van functioneringsgesprekken met medewerkers, oefenen studenten dit op de werkplek. Het portfolio
is een middel om de vorderingen van de student hierop bijte houden en vormt het
communicatiemiddel tussen werkplek en opleiding. De informatie vanuit de werkplek wordt binnen de
opleiding voorzien van theoretische achtergronden waardoor de student in staat gesteld wordt zijn
kennis te verbreden en te verdiepen.
Op grond van vergelijking van de functieprofielen van de managementfuncties in de branche en het
competentieprofiel Bba in Tourism Management en het competentieprofielvan de opleiding FBTR-
MTT is het volgende opleidingsprogramma opgesteld:

@ 201 1, NHTV ¡nternationaal hoger onderuijs Breda
Academ¡e voor toeilsme Associate degree -Functiegerichte Bacheloropleiding in Toerisme en Recreat¡e
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Het betreft een studieprogramma op Associate degree niveau, van 120 ects verspreid over
een 1 of 1,5 jaar durend opleidingsprogramma.
Studenten hebben na het behalen van het Ad-diploma de mogelijkheid door te studeren tot
het bachelor niveau.
Het reguliere bachelor programma van opleidingen binnen de Academie voor Toerisme
bevat 240 ects. Van de 240 ects worden 1 20 ects aangetoond door de EVC- procedure, of
doordat studenten een Ad-diploma hebben behaald. De EVC procedure doorlopen
studenten voorafgaand of ten tijde van de start gelijktijdig aan het opleidingsprogramma
zodat bewijs is geleverd dat voldaan is aan het aantal studiepunten wat gekoppeld is aan
het diploma Associate degree (120) en aan het diploma Bachelor of Business
Administration. (240 ects)
De eerste 60 studiepunten vormen de propedeuse van beide opleidingsprogramma's.
De studenten nemen deel aan het Ad-assessment als zij op Ad-degree niveau willen
uitstromen uit de opleiding.

3.3 De opleidings¡nhoud van de duale opleiding tot Ad-FBTR niveau

Het leerarrangement (LA) is de basiseenheid van de opleiding FBTR.
Een LA is een geTntegreerde, samenhangende thematische eenheid van studiemateriaal en studie-
ondersteuning, waarmee de student volgens de methode van samenwerkend leren zijn competenties
verwerft. Een LA duurt drie weken; ln de periode van drie weken houdt de student zich bezig met een
aan de beroepspraktijk ontleende complexe (studie)opdracht. Per LA zullen er twee hele studiedagen
ingepland gaan worden. ln principe zullen dit steeds de dagen in de tweede en derde week van het
leerarrangement zijn. Echter bij aanvang van de opleiding zal dit vaak de eerste en tweede week van
het leerarrangement zijn om studenten vertrouwd te laten worden met het studeren. Later in de
opleíding zullen studenten via ELO zelf het leerarrangement starten en hebben zij in de eerste week
via ELO contact.
Het aantal studiepunten is per LA standaard vastgesteld op vijf ects. Hiervan zullen er drie bereikt
worden door te werken aan de opdrachten en de kennisverwerving tijdens de opleiding en twee ects
per leerarrangement hangen samen met het leren op de werkplek waarvoor studenten werken aan
een praktijkopdracht. De verdeling van deze vijf ects per leerarrangement staat precies toegelicht in
iedere studeerwijzer.
Het totale opleidingsprogramma tot Ad-niveau, bevat 24leerarrangementen die verdeeld kunnen
worden ove( 2 of 2.5 jaar.

Ervan uitgaande dat studenten binnen het duaal Ad-traject instromen met een MBO-4 diploma op het
gebied van toerisme en recreatie krijgt deze student vrijstellíng van 12leerarrangementen.

De 12 overblijvende leerarrangementen zijn te programmeren in 1 of 1 ,5 half jaar. Deze keuze hangt
af van het bedrijfsleven.
ls er sprake van een partner vanuit het bedrijfsleven, dan is het mogelijk om het opleidingstraject vorm
te geven in 1,5 jaar. ls er sprake van ínstroom in het opleidingstraject vanuit meerdere werkgeverns
dan heeft NHTV voorkeur voor een 1- jarig traject.

Een aantal elementen vormt een vast bestanddeel van elk leerarrangement (LA):
o EindproducÍ- geeft aan wat de student aan het eind van het LA moet produceren cq. beheersen.

Het eindproduct is zoveel mogelijk beroepsgerelateerd, heeft een directe relatie met de
competent¡es en indicatoren.

o Toetsing - formuleert op welke wijze de student kan aantonen aan de inhoudelijke eisen te
voldoen. De toets is passend bij de inhoud van het LA en is in principe geïntegreerd van karakter.
Toetsing neemt de vorm aan van een rapportage, mondeling, digitaal of schriftelijk tentamen en/of
(peer)assessment.

o Studiestof- de student kan de benodigde kennis en vaardigheden opdoen via aangereikte
literatuur en de hoor- en (begeleide en onbegeleide) werkcolleges. Het principe van FBTR is dat
de benodigde kennis en trainingen just-in-time en in-setting worden aangereikt, zodaT ze voor de
student direct betekenisvol zijn. Daarmee wordt beoogd de stof en de trainingen beter te laten
beklijven. De studeerwijzer van elk LA vermeldt de benodigde literatuur.

@ 201 1, NHTV internationaal hoger ondem¡js Breda
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. Samonwerking- het kunnen samenwerken met diverse anderen is een belangr$k element in

toerisme en recreatie.
. Studieloopbaancoaching (SLC) - in elk LA is voor de sludent ruimte om aan zijn portfolio te

werken.

Ëlk LA wordt voor de studsnt ontsloten via sen studeerwijzer waarin een korte inlroduclie en

omschrþing van de context zijn opgenomen. De volgende ondenrverpen komen hierin standaard aan

de orde:
- hetdoelvan het LA
- heteindproductvan hel lá
- de koppeling in hel programma
- destudbloopbaancoaching
- de competenties en indicatorsn, waaraan in dat LA gewerktwordt
- de toetsing van het l-A en de herkansingen
- de globale inhoud en programmering van het l-A
- de studiebelasting
- enkeþ studietips
- degroopssamsnstelling
- de begeleidende docenten
- randvoonraarden
- het studiemateriaal

ECTS BI
ok

Leeranangement Toetsmatrix - weging/ toetsing

5 A CTT2LA25: de Branche 2
Student is zowel op de hoogte van de vraag- sn
aanbodzijde als van trends en ontwikkelingen op macro-,
meso-, en micro-niveau in de reisbranche. Kansen en
bedreigíngen, branche en maatschappelijke
ontwikkelingon, zowel nationaal als intemationaal, worden
onder de loep genomen.

Doelvan dit LA is dat de student leert lrends en
ontwik4<elingen in maatschappii en branche, nalionaal en
inlernationaal snel te filteren en te vertalen naar voor ds
reisbranche specifieke zaken- Student kan zodoende een
visie op de reisbranche van 2015 formuþren.

25-1- 5go/" Branche-
analyse
25.2.50o/o Mondelinge
verdediging

Essay

Mondelinge
verdediging

5 A LA 04 De bedrijfsorganisatþ 1

De student venrerft in dit LA kennis van on inzicht in allerlei
aspecten die te maken hebben met de
structuur, processen en cultuur binnen een
bedrijfsorganisatie, zoals onder meer de organisatievorm,
strucluur, organogrammen, bedrijfscultuur en -proæssen, het
personeelsbeleid en inter.ne
belangentegenstellingen. Hii ontwikkelt eEn visie voor het
bedriif.

1 00% schriftelijk tentamen een individueel
schriftelijk tentarnon
met een wegingsfactor
van 100o/o, waarin alle
theoretische kennis
van €n inzicht in
bedrijfsorganisaties
wordt getoetst.

5 A LA05: tþt Personee¡sbelead 1

De student venverft kEnnis van en inzicht in allerlei aspecten
die þ meken hebben met de structuur,
de processen en cultuur binnen aen bedriifsorganisatie, zoals
onder andere de organisatievorm, de
structuur, organogrammen, bedriffscultuur en -processen, het
personeelsbeleid en inteme
belangentegenstellingen.

l-45.1: 600/" opdracht
L45.2: het individuele
gedeelte van de opdracht met
een wegingsfactor van 4V/"-

145.1: het groepsdeel
van de leamopdracht
met een wegingsfactor
van 60%;
l-45.2: het individuele
gedeelte van de
opdracht rnet êen
wegingsfactor van
40v.

O æ! 1, NHTV ¡nþmâlþmsl hogar ürrerrlþ Enda
Aca&nlâ rcor loorlsma As6odaÞ &græ -Functþgpldlte BadEldodoldng ¡n tæris:lB an-R6ct?âll€
Allê r€cmon vutohoudoni f,btÊ un ðü &dJrFnl mag w(bn v€mnigvuldgd zonÔf læslerwdng.
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5 LA06: fþ Onderneming 1

Tijdens dit l-A vanrerft de student inzicht in allerlei asp€cten
die Þ maken hebben met ondernernerschap en bijbehorende
marketingaspecten. Het is daarnaast de bedoeling dat hii een
beeld schetst van de varwachtingen ten aanzien van omzet,
kosten, winst dan wel verlies en de
overige effecten als gevolg van vEranderingen die hil
voorstelt. Hierbij verwerft hij tevens iruícht in het
werken met ondersteunende software (Excel) en leert hij
scEnario's maken, onderbouwd met

l-46.1: een schrittelijk mulliple
choicatentamen rnEt een
wegingsfactor van 5(P/";
[-46.2 : Een teamprese ntatie
waarbij de student individueel
wordt beoordeeld met een
wegingsfactor
van 5(P/o.

5 B LA08: [þ lnvesterlng 1

Doel van l-408 is dat da student inzicht ve¡werft in wat er
onder meer bedrijfsmatig en financieel komt
kijken bij het opzetten van e6n bedrijl in de loeristische
branche.
Hij maakt kennis met de systematiek van begroten en leert in
L408 een zogenoemde investering- an
financieringsbegroting opstellen. De investeringsbegrotirg en
f inancieringsbegroting worden verwerkl
in een balans. Ook le€rt hij hoe hij BTW-berckeningen maakt.
Daamaast krijgt hii kennis ovEr en
irzicht in de beqinselen van de exploitatie.

lndividueel schriftelijk
tsntarnen rnet een
wegingsfactor van 1 (D9".

5 LA09: De Explo¡tatle 1

Doel van lA09 is om de student inzicht te latEn verwerven in
en te laten werken met het opstellen van
de beginbalans, waarv(x)r hij al een aanzet heeft gehad in
L408. Daamaast gaat hijje aan de slag
met het maken van een exploitatiebegroting. Verderveruerft
híj kennís over en oelent hij met het
maken een liquiditeílsbegroting. Dit alles is van belang omdat
de student in hetwerlareld in staat moet
ziln om de geldstromen binnen een bedrijf te analysercn, te
begrijpen en te veranderen. Daarnaast maakt hij dit LA een
eindbalans voor
een ondernEming en leert hij hoe hij een linanciåle analyse
moet maken.

149.1: een individuEel
schriftelijke tentarnen met €en
wegingsfacto r v an 7 Ao/".

149.2: het Management
Game mel een wegingsfactor
van 30o/". Het betrctt in
principe een
Teamcijfer.

9.1 Hierin wordt de
vakkEnnis getoeùst len
aanzien van dE
onderwerpen
beginbalans,
exploitatiebegroting,
irvesteringsbegroting,
eindbalans en
finarrióle analyse;

5 c CTT2LA41 : Toeristisch Producl
Duuzaam toeristisch ondernemen (DTO) staat centraal in
dit l-4. Ds ANVR heett i.s.m. de NHTV een cartificering in
het leven geroep€n rondom duurzaam toerisme. Do
student leert alle aspecten van DTO binnen het systeem
van psopls, planet, protit op de verschillende niveaus in de
reisbranche.

41.'1.50 % tentamen DTO.

41.2.ãCIo/" product DTO
(Duuaaam Toeristisch
Ondernemen)

Schriftelijk tentamen

Product + presentatie/
verdediging

5 c CTT2LA42: Toerislisch Distributie
lnternet & s-commercs. E-Travel en e-market¡ng.
Distributie via directe/ indirecte verkoopkanal€n, r:ult¡-
channelling en online verkoop.

42.1. ãOa/" lnternot &
E-commerce 1

42.2. S0olo lnternet &
E-commerce 2

Schriftelijk lentamen

Rapport

5 c LA 26 De beleving 2
lmagineering. Verwerven van kennis, inzicht en
vaardigheden op het gebied van lmaginesring.

26. 1 Schriftelijk tentamen
26.2 Opdracht voor de
praktijk.

Schriftelijk tentamsn
Rapport

5 per
LA

A
Um
D

CTT2LA 16 Um 18: EVC
Ontwikkeling beroepsvaardigheden op de werkplek.

Het EVC traþct levert één
ci¡ler op en d¡e geldt voor LA
16 Um 18.
Cijfer: f 00%

AD-assessment 1OO ol" Assessment
Bßda



3.4 Moderne vreemde talen
De studenten duaal Ad-FBTR MTT krijgen, anders dan de studenten die het full-time

opleidingsprogramma FBTR volgen en zowel de talen Engels als Spaans volgen, alleen Engels

aängeOõOän. 
-De 

studenten bepãlen bij aanvang van de opleiding middels de Dialang test hun niveau

engéts. Op grond van deze test zullen verdere afspraken gemaakt worden met de individuele student.

Eisãn die het werkveld stelt aan het niveau Engels zijn volgens het ERK model uitgewerkt. We leiden

binnen de afstudeerrichting MTT op bachelorniveau, studenten in principe op tot het 82 niveau. We

verwachten pas op grond van de dialang test te kunnen zeggen wat binnen het studieprogramma

ENGELS van het te verwachten eindniveau zal ziin.

Basisgebruiker

A1

A2

Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete

behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en

beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen

die hijizij
en duidel

bezit. Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam

en bereid is hel

Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen pen die verband n met zaken van

direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). Kan

communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over

vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Kan in eenvoudige bewoord ingen aspecten van de

eigen achtergrond, de onmiddellii ke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften

beschriiven

Onafhankeliik

B1 Kan de belangrijkste punten pen uit duidelij ke over zaken die

regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vflJe tijd Kan zich redden tn de meeste

situaties die kunne n optreden tijdens het re tzen tn gebieden waar de betreffen de taal wordt

gesproken Kan een eenvo udige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die

van persoo nlij k belang ztln Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeu rten rssen drom en

verwachtin gen en am bities en kan kort redenen en verklaringen geven voor menr ngen en plannen.

82 Kan de van een ngewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte

onderwerpen met tn begrip van tec hn ische bespreki ngen tn het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend

en spo ntaan reageren dat een no rm ale uitwisseling met moedertaals prekers mogelij k rs zonder dat
dit voor een van de parti en nspannrng m et zich meebrengt. Kan duidel ijke gedetaillee rde tekst
producefen over een breed scala van onderwerpen kan een standpu nt ove een actuele kwestie

uiteenzetten en de voor- en nadele n van dive rse

Uit: Common European Framework of Reference for Modern Languages, Council of Europe,2001

3.5 Werken aan competent¡everwerv¡ng, de rol van de ELO hierbiien de

Stud ieloopbaancoaching
Competentieverwerving is het centrale thema binnen de duale opleidingen. De student zal daarom

werken aan de competenties die centraal staan binnen de opleiding.
Het EVC traject heeit als doel aan te tonen dat studenten de competenties op operationeel niveau en

tactisch niveau beheersen. Tijdens de opleiding op Ad-niveau, gaat de student werken aan de

competenties op operationeelen tactisch niveau. Hij doet dit deels door het werken aan de

opdàchten die centraal staan binnen de opleiding. Maar ook door op de werkplek werkzaamheden te

värrichten welke tot competentieverwerving leiden. De student gaat hier zelfstandig mee aan de slag

op de werkplek en wordt gecoacht op de werkplek door het bedrijf bijvoorbeeld de direct
teidinggevende van de student. De student maakt hierover afspraken met de studieloopbaancoach

vanuilde opleiding en draagt vanuit de werkplek stukken aan in het portfolio welke de

@ 201'1, NHTV internalionaal hoger onderu¡js Breda

Academ¡e voor toerisme Associale degræ -Funcl¡eger¡chte Bacheloropleiding in Toerisme en Recfeatie

Alle rêchlen voorbehouden; niels uit dit document mag wordên vermenigvuldigd zonder toestemming'

Opleidingsplan duaal FBTR lrTT / carlson wagonlils ianuari 201 | . pag¡na 1 1 van 22



competentiegroei bewijzen. Deze bewijzen vormen samen met de toetsing per leerarrangement
(waarbij de docent ook kan werken met stukken vanuit de werkplek) het bewijs van competentiegroei.

3.6 Onderwijs- en examenregel¡ng Academie voor toer¡sme 2011-2012 en
spec¡f¡eke afspraken inzake Ad-FBTR.

2.3 De onderwijs en examenregelingen binnen de Academie voor toerisme zijn ook van
toepassing op duaal studenten.

@ 201 1 , NHTV ¡nternationaal hoger ondemljs Breda
Academ¡e voor toer¡sme Associate degrêe -Functiegerichte Bacheloropleiding in Toerisme en Recreatie
Alle rechten voorbehouden; n¡ets uit d¡t docurent mag worden vermenigvuld¡gd zondêr toêstêmming.

Opleldingsplan duaal FBTR MTT / carlson wagonllts januar¡ 201 1. pag¡na 12 van 22



@ 201 1, NHTV internatlonaal hogêr ondemijs Breda
Academle voor toerisme Asociate degræ -Functlegerichte Bacheloropleidlng ¡n Toerisme en Recrealie
Alle rechten voorbehouden; niêts ult dlt docurent mâg worden vermenigvuldlgd zonder toestemming.

Opl€idlngsplan duaal FBTR MTT / carlson wagonlltsjanuar¡ 201 1. pagina 13 van 22



z
t¡Jzô

!¡¡E¡
=Ol¡Jl¡lh-

EËFzl- =< 1u i¡J
E:l 6

"ã38üÈ;

=4ìeò=9E
=z?=
=l¡JE.|tÉrä7obtrF
O l! lr¡;ìE,.llJYo-YJEur=wÉ

=ÊúË
EÊËËoclü,<

c
q)

o)!5
th
(ú

s
C\,I

E

o,

J

¡
oît
!E(oËp;

.Y 
'Eo,LoFÈõ

O Oa!t '=@E V,ØO o-E
vGl 6-qt çL)

J JCI

.q)
o
Q-s
l¿ o)
L-- o>
LTooO.tI'o,oo
o- :t_Ëo)võã
o)-c tcÐoø
L U'E
H *'0,
<(Ú(l)
Jl-_O

-(ú
!o

o)
E'6
o
U)
c
o)
q
(\
-o
o)

=^(oF
cÐFf=

C\I

c\¡ aD_ (¡)
LL(d0
O. ^r O

HJ n¡ PË þg;.i_ þ €-. ã Þ g Ê9E õ A g
!cFococ)SOOOO

tr(Ð(ocD$ro
lo¡cD(f)cf)-!g <
lJ. J J _j j j

UJo
F
Ø
I.JJ(,
F
Ø
@

E

(f,

J

o
at
ão

Erptg^,'rã e P ;A e g

ã Ë E qË Ë -3

; co _o .Lc m F

Ë E I sþ I S
l¡. - C\¡ @c tO (Y)

o o oat o¡ F<' f f f€ f f

co
o
U'
o:
.c
E
o)c
o)Þc
o
o
-
No
J

U'
u¡

z
t¡l
I¡J
À

=oo
¡o

f
Ø
É,

@
IL ågåå¡gËtËgååËtgç¡

c
(ú

o
(¡)
o

!
(¡)
-o
c
o)

c
(U
l¿s
c?
C\I

U,
lJJ

z
t¡l
F
l¡¡
o.

=oo
É,

Elr

F ËËgF *Ë
E' äqbõ_cï

EËËËåËs åË¡ e

ËËåËEE FËËË 
g

E: ãeE figË RE-õ
ö E'9.= .'.-Ë = å ã'.s I

:--oo
=Þ o¡ö

EiFEÈ
È sd# Ë

åËËËÞ
EE*E;
Ë üÈ sE
ö 9E E E
LJ olJ- (J-c

Eo
.Y
.(¡)
c
o)
(¡)o
E
oo
o
N
o)o

o.

trg
O l¡J

ãrÈ"
==tË
=H"ùl<l¡¡C)oð
Ë9H=

dl
m

-Lcõ troo- +c

ËÞeËË
e0>@FÈõEr õ 0)

õkoc--

È :Ë å,9
¡tÉgeH
.:øõÊhõ

-).=O>J

c
o
o)
o)
.A

r
ñ

ó
'Ë

Ég
o
I
o
Þru
bN
Ë'>

d Þ:

ô * 93,3 õ.Þ 3ã sE -
t o >=
ç o E cH
;.b !'Ë ã
9Ë93ç
ã: õ õL

F t g;=
È-q< k-
:v ts.qFF
oE t õñ
Ë 3 õ€E
>< ËÈ<
r t= Ë

= oõE
ô --l
N -É@ õs'

lp
€o
oo

I
I

_9

co
t,
.9
tro
o
CL

o(,
tr
E
ll
(¡)
tt
Ê
cl
G¡

o
E
o
atloc
(E

=Et,
L

o

.g

@o
c
.9
G

.!2

'E

tt
an
u,oc
t,
@

o
gl-ol-õ=6r(EF
o@ø*
(¡) ïtE<i õc(ú toE H-aar, ÊFP ãP

!t c_'õ 'õg
CL ÊOo oG!tc: ?þ
ËEË:= OA.
@ Yo



.c

dõ
6Ei
9Ek
=õ>
ËRE

doõõÞ É= .

å; ãi
'FE Ë t
8E I 

=
;Æ€s
89C5
EågË
k.q= õ
ËEÞ*
.E;El-
> E;E
Þ oÞ=r9.=É2 " =ts--9 Ø@
- dãL

9: Oõa! _

õ€ 9
9 PÈ
à;Eocd

!o

å<

z
t¡JzôPEp

=Ot¡¡

ËËFzFt-
< IJJ i!
EIO

ffisq>ñ
ttñ
<ËeFá z7â
= t¡¡ 8.|'
É,"-*Z
8nffiF8,. IIJ Y
o.YJEØ=turÉ

=ÊüË
EÊËËooúr<

c
(¡)

(¡)
!f
o
(d

s
C\¡

E

O)

J

I
o!to

o
cl
t-
o
Oa'gE
EE
3o<FJct

U,
É,

E(t
o
.9o
E
<f

E
o
O-s
-Y o)

=;go(JOø,g'õ,
(I)c)
i9¿vãE
or-c b
C'J (J ø,
-! anE
ö õ'õ<(Uc,Jl--o

C\I

_c
C)ôr -N

cD q)
c>'=Ogõ
es
.=(Úo.E
ol.r

c\l(r) (Ð

JJ

C\¡g..r
3: F

_ur s# F:9ã-Ocí)

6FËÞg3e 3þ Ê
trobËõSÔfLOO
e)@o)(Ð$c\l c\¡ (Ð (t)

fffff
,Ëo
Ê
5
0

=o
(,
.2
.2
L
oo
arâ
3E

<f
Ø
É,

ct)
É,o=.co

olJatJ

EELcter-()
5P<Y
JÀ

tIl
CI

t--
U)
@

E

cr)

-J

!

.9
N
o
o
(¡)

i9o
C
(U

.ç
q)

-
o,o
JF

o)c
oØ-o-lo¡
.-E
oo,-ì O)
- (t-:
@cyo(dts<tr(Ú
-J90)

UJ
(5

l-
U)
@

E

(f)

-J

o,
C'=
o)
o-oc
2c¡
.-E
oo)
^õ)mÈ0)
o(Út<tr(ÚJ-?r,

p
-9q)
.cI
.9ooco
U'
o
o-
o-
rOo
J

c)
(ú
.9c(!
o,
o
U'

Þo
_o
oo
so
J

Ø
t¡J

z
E¡
Þ
l¡J
o.

=o()
a6

Ð
U'
É,

@lr

-5 E g s Ë Ë;
'$Ëp- ; å Ëe",Ë 5ä

Ë # åËËËËËË*Ë È;Ë€ 
€å

ËËç ; :¡eå;* ËËË,ã[ åãËEEË
; ñã Hñ ; ËË E'5#Ëì HE gË5Ëqìi :o g-o'.=cÐ o-o ¿/, o o-o o(f) ñ$ oE o.=$ Ë o)

.9 o;9
Ë È:go õE
I õ.c o)
I--c ø C
-e, r g E'*
€ !€ Þ g
o-(t) c > (d
o>'-!o,
E 8'Ë 3ÞY 9hN H

sËP=E
c\r lg o- c\t .=

cn
l¡J

z
UJ
l-
l¡¡
o-

=o
C)
E
@
ll

.ø'X :- iar

F Ë 3E. ,g;gs
#ËqEË s E,åå*

ËËF*Ës'ËqgËë
È E ãË åËåE Ë.Þ c:Ë'õ'Aã3JEq.c'
EËËËäEEfÞgtF.sooEEoE.=o.ìC

-õ q)
È9

I ¡r ñ
a > -øë
6 ã EË
P9E-Þij ctã o)

u E.e ï'
-LP._E*E;
Etr 8-P
Þb E Ë
ôlI (J=

.=

o#
l¿=(!J
Nj

ocut!tËr
c>õ
S Pg
-(ü¡:Y'o'U,
E sËo i¿.=-:= (,
ËE p

E5e

¡- o¡il ËE}F Íìo o - -=l¿ c 5ì J
o¡oÇöF

EE,äE€
8.þ þe õ'
E!*E;
: EE8_p
ö þã E ËLl olJ- (J-c

4

fr8og
Í"ì-
{ltJ-91
==tr8
=gÈÏ<¡¡¡(Joð
BPH=

(\l

dl
d]

o¡9ÞÈ
CU)
sE
cf

9õFoi::o) O)

5 são-(Ú oç.ca.=E (d

ct)

d)
dl

þ.
=(!_L>
:o| ¿,at!õ doì9¿r6

b =;;.q
H ñ E+{5

Ë; äF $I cC-ô

¿È EEe



.q

6EÑ
ËiE
.Ë"E@

ËþE
.s öR'

€Pe+
ËEõi
.FE Ë;

ÈopË
Ee9al.9oH
3 gÊ:

Ë5=E

S ö:Er Þ!<
2 v 1È

-3¿ o@

=,EET
e<9!

õ€ I
9 R€ä;õ

Es
€<

z
u¡zoFE¡

=OuJl¡J l- -

EËu
É -'H

ffiE4>ñ
;Ëñ
<ãgF
â z-<ê

=ËEË8fltrFE,* lll Y
ÀYJEØ=utÉ
=oYlu
=tru¡H
EHËËoctur<

c
o)
q)
E
J

u,
(ú

\f,
C\,l

E

o,

-J

Co
o)'iã
f
.n
(It

s(\¡
EÞ
c',

J

.q)
o
O-ç
.go)
L-- c¡L-co()OU,g'o,oo
Ld

^ -L.9¡+bË
o)-c hÍ)o(/)
-t- ø!
ö E'õ<(doJl--O

(\¡

*: ü.aõa
!r g-ñ: Ë
Ë E =- Ë E-^':-õEË

-LL9ÞEãgõcF(I)coo)soooâ
cÐæ(frsfrf)C\I (') CÐ CÐfffff

ô¡

or.u 
=CIõ

-rn €
@c
FO
çoSÉ¡
(Ð C)

cl,

-jJ

uJ(,
t-
U)
@

EÞ
(Ð

-J

o=
tQ lll'õE
d)¡
ÊoEI,
ä.P(Jtrt
toE
sfL
<EJ>

6'

Ëggr
otrEO
=!tto
6Ë
çPiFJ>

.=o
Ë
ä
o

=o
!(,
ut

ø
Lo
o
arâç;Áfú

o
Eao c\¡a(n
EÊ_
Ld'

TE
Fo
ô¡'giEJc¡

<f
Ø
É,

ct)
Ê,(r=.co

C'J
llt x

EELctsl- (J
JE€ì9Jo-

o
(ú
.9c
(d
ct)
o
an

Þo
-o
o)o
so
-J

I.JJ

o
F-
C)
ø
E

(")

f
U,
t¡J

z
IJJ

ul
o.

=oo
a

@
f
u,
É,t-6
l!

-g P c
-ciD c O)oE :q)

EE E Ë-':b b g.ç

ËË E*Ë **6# Þ3EeEã-Y.i ;õ.9Ë8fi

EË*F¡'åË"åË
(y): c- hN cc/) (Da?hga?Ëa?ba?ç
- ) -Q C\¡.= C\¡ o C\¡ O)

Eo
aâ,=

A6tt'=
^(l)ö9
o)=*o.o Ë'¡=>-

<(l)>xoÈ>-.1,
;g ã
-N 0)
+ +.9

ÎD
t¡l

z
t¡¡t-
l¡J
À

=o(t
É,

@
lt

co
C-oõ
o-
E-Cp .c)
Eol-o,
bqiørl¿ (dce(ü
9Fo¡
-.hE:- ¿D !!!ot
F ËË
E O-O-

cc oC-
o-hcl< 

=lg 
o)ñJO_NJ!-E

d) - ¿Dtt (J

:9ËEÞ.
H Ps 6È',¿
P'3,8 P õ *
E s;! P 6.e'o_V.= - ø,ä
-:- fn:- úD :Ë;i'ñ -o o t
Ë ä; F ËE()õõõ o-o-

-o o)
sg(õ- vE=F Íìo o / -=

ËgåËÞ,.
8.þþe;'
E Èã H c
8 6 õË*
e 9tr 9Ë
ö eõ 5 F
LJ OIJ- (J-C

.h6 E(l)(l)

Eg E bä
= EO

!EsEs€€:
-s€:; s g Ëeãr=U

o:E'-óo.=o(t)o x.Ð d)'=;î - ott
5E'esEÈ='gg
EEEgËIãT Ë8.,

"sÃEEËåEES#

:-
-oogE

Ëgã
äo>r¿c:'
-.o(d.gJ õ, o)
Ë Ë.>oõ c
-s.u p
cs^ocXoo)-
o 9fE
d qE
O óLL

o-

fr8(, t¡¡

ãrË"
==5Ë
=gH-Ë<l¡J()cð
r'PH=

s
m
00

bega ¿oa) ã;o-o õ5-b 8
-o 2* c)-cooco, x
.9 cJ4 öt (D:-'E
g bÈ Ic 9.Ë.Ê
Eså\fõ>o

-Cõ9>!
c:
9ãã' õ)

I$ 
=(ú)e

cØ;i<pÈoË
.o0)ro_o >



.c

Íõ
EEN
o.9 ç
FõY
õ ç-
PÑP

ò Ë.Þ=
.q.E 6 ñ'tYÊ-
¿ô=d

çõ c.q.

å.e ÞE
'Þ;,P
3 gË:
l.E= õÈ6bg
Ë5Efr
õr+ d:
Ë;eF
> g;E
F OE=r-q=E
=.8ìã
o:cd

o{E;
.:4i' â
9 PËå;Þ

Èo

€9
€<

=urzÊ¡!¡E¡
=Ot¡J

EËE
< l¡l i¡t
EIO

triE|4>E

=4ì
=ãeF=z?E

=ËEË
(,hEF
OLI¡Jñ
E ,.111 Y
O.YJG
cIl S ttt É,

=ÊËË
EÊfrËocrør<

c
o)
o)
E
=
aD

(d

s
c\I

E

O)

J

oït
(E

o)

t!

C'o
o
o.
s..
fn_

t0
tn
É,

.goo
N
0)îtco
(0
<f

o
o
cLg
.)<oL- o:C=o(JO .ttg'õ,
(r)o)
(LÏí_Ë(')võË
or-c ÞÍJC)ø)
-l. øE
ä E'õ<õo)Jt-o

C\¡

:g(It o-

Bôr *eçõLU
F-ËÞP-È:O)o()=Eccoo)o()Õ
(r) S tO('J (Þ Í)
JJ-J

Ø
l¡J

z
l¡J

l¡t
À
=o()

a

@
f
Ø
E
6lr

ooX
Yc¡ õ

6 Fl. EO)2 ô (D 
-

Ë Ë:Et s

; "-i EËt
F | .o ã5EY C ø, o -(Úo.9'= g Ë',8f * c ct'tr..
E8 gE Së
B +'õ õ õ.=

I
o)

l¿
o
=

Ø
l¡l

z
t¡J

]¡J
o.

=o()
G
o
l¡.

'õ- (, .g
LLd

,-(d ftlË (Ú

€.ü S.Þ oø
eP s;6 ËÉ0l-'io!ìIõtr..=Þ-
s;:sËåËË1;; Ë
.s f;.c E ! ç'ã; õ: E P

ãËËËËËËEgËärrr
SS gE öãäåE ã 5 A 9E

9- c
o)cc(Ú(l)-hc

ñl¿ 
=lg 0)

^(E J (D-
:'Nloi.! r Latl <¡
Ud--L'õiþtor
r P.e Fã',
,Ë BÈ Þ€ *l/ ".J o c -- X 9 F o.!¿'

Ëã-'a€=HEc¡ o¡- (d X:õ (d 0) (d tgl--ÞE! o-o-

o-6 3eE EË ==o 9.9'ñ o

tË ãË; Þö€oe EP ö

EË ËË ÊËË
Þ-ç.Y-C-CõgEg'iPeþ

o.

tr8
O _l¡J

ËsÈe
=PHË<uJooð
B9H=

rO

dl
dl

c
o)
c
q)
Oi
-LÈco
õo>or
P---(, h b'=
E >p 

=:.q) o o
ú, i! o_É
.!J cc 5
l9c)oØo= o o)
-o(Ú>-o



e-
r;-
6EÑ
P: F
'Ë!ø

ËþE

ËE é:
'ãÊËr

oõõ;
È@p=õo o coËtq
1.9 o H'

3 gÊ:
ÞeË Þ

EiËË
õL d:
E c€t
F OE<r9=Éz: =t-g Ø@
F dñL

oÞ5€
c o:

B 9Èä;õ

Eg
å<

z
l¡¡zc¡PE¡trOt¡J

I¡JÞ.

EËu
É -'H
Ë*r
HËã
;_ïE
ããeE
ErÍi
"'rããOinE=
OlJ.luä
E,.IIJYo.YJEOaut
=oYr¡J
= 

ü¡ l¡J 
^¡¡¡s#E5

är"fiþooøt<

c
c)
o
!f
a
(ú

s
Â,1

E

o)

J

I

o!l
lE

l-
o
r!
F
o
Oa'98
o-E
So<F
Jô

(o
U,
É,

.Yoo
N
oft
tro
ro
sf

þ
o
Q-g
-v o)
L-- o¡
L_Co()Oøtg'o,
(l)c)
iS¿võË
or.c E
CÐ(JU¡.l. ørE
äE õ
<(do)J l-- _O

gAr(Ú-
.9, õ

r.rr g Þ:ctb.Ë-0
¡{vrtreÀ:-õEÉE F ãEcFocosooo
cÐ@(Ð$

c\l (Þ cr)

JJJJ

sf
?t,
E
Elco=-c o)(Jl

tt .Y,

þÈLEter-()'3
=Eì9Jo-

IU
(5

F-
U)
@

E

(Ð

f

eo
É,

ov.F Et lfl

'q u -.ç #g #

= 
g 3 ãg õ- s

E È 2 EE Ë$ ËË E ; .rF sË, 6o o s r-3

s i E iË iE i
U'
t¡J
Fz
¡¡J

t¡J
o.

=o()
Io

Ðo
É,
l-o
lJ-

,EE*- Ë TEËtå

åËËËËËË-ffåcË

ËEËåËËE eEs'* Ë *q'ËÈ98Þ5EeÈF8*F
(fJ o-o ø' o o-o ocfj f È o(f) (Ú

õ
(ú
.È
.s)
E>
õ-EL:= o)

È9ì
2'é
(tra
VC

-bc\¡ C)

:oF;ibg Ë6 ËEÈ
- L L: Jo- ão õc)oo Èõ 9*o¡I ä;EP E'iìb

.L o.Y c t 
= 

FEõ; > 9 oÈ " õ cË5.sËËE E;I
Þ Þt8ËE;8,9'=t.=.ñ Er o iõ c õ cc\lìlcco,õË.9
EEÑ#EEE:ãË
- 5q õse 9- 5 5
F ()FI(-- OF () (J

U'
l¡J
t-z
l¡J

I¡J
o.

=oo
É,

o
IL

'ab-õ- á¡r
ii E $* 'g;gS
ågqËË E såå*

Ë*EäËËåËEËËËÞ9.=õ'Èo9õË.¡¿
:E'õ'E F 3f õ o¡'e q¡

EËãËãEÈfÞgg,F.LooõEoE.=oiC

:-
-o o)
P9

E g F5 ñ
o0)¿-.t:-l¿ C 5 ODjá,o)ñd)È
ËggEè
-gEcõgl
8.þ þ e;'
ELa*c

3 F;-ãË
ö 9b E ËLJ OLL (J-C

Ë.= -F ËË ËE

ËEËËËã gEUË:

iEËEå€EEËF¿8e
Ë;äåËäBËËËcËË
sË Pr ËeeåegÊËEo E õb.>1¡,r-Q^oo¡ o F o.I ørõLL c(J (üY(J-c (J=- o

o-

fr8oH
ãr,-ì-
===Ë
=pÈË<ul(Joõ
ÉPH=

(o

dl
co

tn
-cc)

ãÞEË
EÞFâ?(l)>o,
È66ñ
: t a)!(J0)5c

0-(t1:.c>c)(o.= o >

N
m
m

oJc> :-or.o E
*EËHC
å=åBEccoõ
.oocY',l'\ o o:O



.c
ã9'

Íõ
.;N
õ öN

99 s
=õ>õ q-
ÊñF

dô!õ

ô Ë.ó=

ç'õ c.E

-'6Þ-!
äs ÞE.E;P
EbFÈ
h.q= õ
ãEÞg
Ë,i ãI
E d¡€F
È åËÞ

'-p,i6r.qõL
ot-Q
@{€Ë

o-:

9PÈ
h;Þoca

tso
Þô
€<

2
TUzc¡

!¡¡Ep

=oH

Ë¡u
ÉiH4tz
qrË
z4ú
;ãeFz 24,á
=l¡JErtÉ=å7obE=
c,l!lUii
8,. llJ Y
o-YJEutáwÉ

=ÊúË
EÊËËocl(,)<

co
o
E'¿
o
(ú

s
C\l

E

o)

J

.o)
o
O-g
.:¿ q)
L- o:CEoc)oa
E'õ,oo)
o- .}í_Ëo,võE
or-c Ecooo
!ttÞ
H fr.õ
<(u0)Jl--o

o,cc'=(I)
(JÃ3È0()E
-6FEooñ
O-o€
d)
=- O,

=kØi

E
o
O-s
l¿ q)
L-oc _c.o()'O .1,

9'õ(l)o
LL(6i
^ -b.S2)+ ¿DË
cD-c t
(f)()(/,

-l. øiO
;írid)
<(d(t)
JF-.O

.g!to
=.9
(É
(,
o
rD
Co
q
ô¡
t¡o

=(o t-
.!l l-f3

Ât
t',c't
-g
o)
dt
(g
ô,t

J

E
o
o-õ
-:¿ O)

=.>cco-oo)ø, o)
(l)x
^-=¡-E
cv) o)<o-JO

tllo
F
U)
co

E

(f)

J

o,
.c
-c

98sP
c(do(Et-ooo-,.c oCDO
õ.o
(úX
rEF

q,

Ë H Ë9 Ëg E
Ë ã Þa Þ6 F:ì (D :E :tt _o-u, ËO tsO o-I s 8Ë 8Ë, !
i i ÌE iF ;

Ø
IIJ
l-z
u¡

ul
À
=o()

¡
@
fø
É,

6lt

o
()ot

==
€å
äooJ c>xd)

ãËÊ
EEË
s_ð P+9õ

Eëi e- sq -vqõ i
- 

:-! dt-.-o)LOT(l)Cãi(I)ñ> o'E o, (ü ãí'= {:
=>(d(d(Ú--c
Ë;ÈË6 Fë fr
sE F E âç:ü a
E#EgËãË$
sftf) Or-9 k er
ôr Âr o-Âr lg o-.= (Ð

.9
(!
o
C
.g
.9,

+

ö
-(dFF g'OE

=-: ËË 3
Ee åÉä
E öc8 eç.9
# gFE 3E g
xíÞ-c o =.n=iP HÊE3 Ë
c! a?Ttl-¿
Àt c\¡ c! ô¡

U'
l¡J
Fz
l¡J

l¡l
Â.

=oo
É,

oIl

o, -i

ËBm
hõ9ìoÈ Icco-oQc
='asÞ5g;E
o ctto (d'=
õft! ts

o)þ
(ú

t-
õ
G
t-
q)
o
(It
c
(ú

E
q)
o

.eF

o;i -sËõ
ç cõ
HUE
:¿c (Ú

h o-coioo,

Ëf;Eitä øftl xE
-= 

(l)

föE

€rþ PP

,Ë*EË-ËE rU F

sî"åiÆq:ãË Ë6Ë

FËåãEEåËåËËËã

À

fr8
O l¡J

ËsÈe
=gHË<uJ()oã
SPH=

@

dt
d]

o
(d
(ú

I f-6
E 'EEa=E3g=j49bE';
ñ äûgÉ

L#LA.ocOtæ () r?-o o-



.9

Eõ
EEN
P:6
õ çN

ÊHp
,E óP,

€Pe+
Ë€ ð;
'ã3 Ë r
3E I 

=oõõ;
b@pË

€5 åå
3 gË:
X.e= õ

t.t ì ö

J EÈEts oÞ<
z e at

-g ø6

=.gEro:cd

9å Oõ

É oJ

I9Èà;þocd

Èô

å<

= ¡¡¡zc¡
luEp
=Oi¡Jt¡¡ l- -

EËFzr-=
ÉiH

triE14>ñ-9=
¿ _- l¡l
<ËeFEzi=

=ËEËEnri
E,*ltlY
o.YJE
Ø=U-lÉ,

=fi-úË
E=¡l!=

äsFãof¡ur<

¡
oîtõ

o
(E

C).qa
oan
ÈE
9o<FJct

(D
U'
E
.Yoo
N
oîtç
o
(o
sf

c
o)
c)
!f
o
(ú

$
C\,1

E

o,

J

o)

o
Q.s
l¿o
=l c¡L-coo
O .J,g'o,
(l)c)
o- ?Í_ì:t',võã
o)-c ÈCÐ(Jü,.l ørÞ
äE õ<õo)J l- _Ct

c\.1

c
(ú

'rBô¡CI e E

6 E s
Pbð'Ec
FcoSOC)
(f) cD s

(f) (Ð

JJJ

<f
Ø
5

FE)Ë H "E(¡) v .cot<r l-- aÃXo Ø 'E'=
ã P f;Èo) tr oì=o s F3
o (Ð 

=!|3 3 iÊ
Ø
I¡J

z
t¡J

t¡J
o.

=oo
aE

l
Ø
É,

E
l!

_o
Ë _Ego ¿D h.= r

EE= þeEo.Y (l¡'- ^ar-Þl¿O-
Ë:ËeÈ 

= 
eË_õã===bç=3

à õ Y !¡ c öõ 9

;ËË*ËeËeË trôt I o
-ôI 

(¡) (J 
=Cìf 

.:C -++9E€+Eb

@
l¡J

z
u¡t-
l¡J
o-

=oo
El-6
l¡.

- ¡--g .o)(ú (Úx il(ú õ õ 9..n

9eeËEE.,EgE
E:ËË #ÈË 3;Ë Ë

g,Ë ãå E ÊsËEE. Ë

E 9EËË ËgË ãËË ËA C o..= ø Ä ã o 
='õ o'ãi-o-ö CE õ E c gõ

oro Ë o o-o-o o o o 3_o

'=o q)q Èã É..(0 (ÚË (!.::(ú (dx oø)

Eg,*iã¡..ÈBe
B;EgË #EË -8ä = q

É 6e Ë F; ãF çËË F

ÞËËËË gËeË åËr E
H.ã ä;Ë.; iÈ s s,H+-õ
-9 õ o'ã= ôö VE õ E c QõLJ oto Ë o o-o_o o o o =-o

b,g
.E *.e
!-td

.øõE
o¡ bJ4
CôO)
.¡c.= o)o ør-oo-o -E oõ;
og¡>õ
ia ãENF (l) Fom > ãolr'-È

o.

fr8<¡g
ãrË"
===Ë
=-eHË<uJ()oð
Ë9H=

c
o
ttt EqE
:à
Eõoq()ñ
Fdõ-9ooo.o
o) (L



.c--ø

Eõ
EEN
9eE
çõ>
h Ëñ
ÞRs

doÞd

oË;-
'ãE Ë r
8T e;
;ü€e
.EEì_g
E'sg:
:-q=õ

ËE ËË

c oHF
> g;E
ï -9.= d
1e øLo
- tuXL
à q Ëts

oÞ 5€
s ã-E

õ€ PI9Ë
ã >g
oco

tso
€ó
å<

Co
o)
E5
rt
(ú

s
C\t

E

o,

J

!

o!t
(E

d)
(É

t-
(,
Oa'08
ÀE
So<l-iô

EI
O-q

õ -Yo)
i=:d,
O . CE
kf ooq(ú o.tt

=- 
Q g'o,

='.= -o 
g

ã:' ägs,urO) +si(ú
í) = or-c ts3ã iE€'cìh õõof 3 f e8

.gtto
=o
aÉ'6
o
Ø
Êo
q
6t
.llo

=(O l-arL
f=_

Àl
c
o)
C
(l)
L
5o
C
o()
s
cf,

J

ôj
C
(õ
o-
C')(t,
.=
E
o)c
c)
!co
CÐ
(r)

J

6¡

o
E
o)É.vLo,
€R
õ€ocoô
oirc'tLfg

tu
o
F
U)
æ

E

(Ð

J

C\I

o)c
o)
o)
m
(o
N
J

Ë
c)
Ë
¡¡
o

=(¡)
E(,
ø
U,

oo
coâ9öAE

o)
E=
C'No3n
E.É,
atl v
Lo
TE
F_o
(\¡'=
iErcl

sf
Øg
ct)
tro=-coor¡

t¡t x
=r'E'Ee
Ër
5?<Y
JÀ

tu
(5

t-
Ø
@

E

(t)
r

J

-9q)
-og
o
E
c)E-
-Qotl';
-=E9JO)

o
Eoc
o)
Ec
o
oo
(0
o
J

=u¡zc¡
I¡¡Ep
=oulI¡Jl:-

EgE
EEO4tz

Ë3ä
:Ëñ
ãËe
3a1
4eÉ,EË<(,bE
O l¡- l¡
Ee5Ø=u

=ÊúËdþ
zlJuo-oaø

=oz

9
tr
É
t¡¡
l¡¡ô
=
Ø
lJ.

Ë, q
s;å ÞI g€ b .

*åFËËfi
ð r.e äãECCÚt(D-(Ú
.s s'= 9 Ë'E
ø- c ct'É..

=P 
gE Sö

+ +'õ õ õ.s

õE E
d)vîi C

o > QË - '=

ã E oE 9Ë*
e'E-ÞE-reEå
EEE õ ã Fi g

=ee-BiË:5
ËäEHä9Ëë

Ë(!
o) .._3n

sËe;
.> o¡'<¡ I
:-8.Þg
ÞEFã
ä ö õc
=o:c;ì:E 9 (t) h

å5: ËE
^oõa?6 õLJ-cF (Úc

|t,
t¡J

z
ul
¡¡l
o-

=oo
Io

f
rn
É,

E
l!

'1 o¡ c)
L Ld 

Ë8s ËE p-2-

Ëå:ËËeËËË:Ë
,Ë gË Fã E Ê*Ëåå¡

frËå;gåååË ã åEË

.e€
Ës Ë Ei
È-l -(õ,-QX

EËË:ËEËË
-ie 

='3õÉ;5PÞ¡8EP:Ëõ
€ËEgË€;eÈ
åãEE a gË EEH

ciD cO-c (g
E ^- Þ
.L ão l i

;6 Ë g*
oo=c!¿
çEËPE-gåãqH
beËb=E
Ër dE€oco.> õõ
oLL C-c-O

rD
l¡J

z
l¡J
Þ
ul
o.

=oo
É,

6
ll

C
-o)õ õ.e',
- f E
þE F
'E äþç
oõñq
;> -t
ÞrEP
:EEEþc(Úo=

ts=r o
cibcc
-)(l)G)

o-

fr8
O l¡J

Ëgue
=gHË<uJ()oõ
Ë9H=



Ë9t
0c

Ë; F
:'!N
õ çN
ÊñÉ

*P:Ë
Ë: ãi
.ø.*Fñ
ÈËEõ

5€ F *
-Lo!Ë

B9e3-¡ ãRqõFì
b9= Þ

EBËË;õ+ d:E;9È-
È gã5
r-q-E
--cob
N ü -S@{g!

b5 Êõ€ Ie 3;
õ>o
>.go

!6

å<

ooE
tt
Q)

_g
f
E
o
o
o,
-9
(ü
o
N

<
co
co
oÞ
oo
C
o
.9
o)
c)

.¡¿
q)

'õ
o
o-a
L'o
Eoõ
oE
c
(ú
(d

E
c)
q)

att
0)
-o
!()(!
Ec
(ú
(g

o
(g

E
o
.E
5
.c
t--F
É.
F
m
LL

(ú
E
i(!
(d

o
q)
o)'
(I,

E
c)g
o
tn
0)!
C
(ú
(ú îtõE
9ó

!-
#-L
-9 o¡IE'

z
¡¡rzcrFEr

=og

ËEE
ÉiH
Ër-E
il=ñ
JE-z4ú
TãEE
Eriã
É=87O¡!8tr
O|¡.I¡Jii
Ee5Ëø3wÉ
=clYul
=EgH

äËHE
ø
IJ¡

z
t¡¡

UJ
o-

=oo
Io

Ð
at,
E
o
l¡.

3T'
t¡¡

z
r¡¡

LU
o-

=o()
Ê,t-o
l¡.

Ë: gE" s;s¡
#gq6Ë Ë gå*-

EËãåËËåËËËË
:Ë'Ë'õãBiË'.eo
EËãEãEEfEgFl-.=ooÞtso8.=oìc

(l)-
v(úc
õ90)
z=8
oq(ü

Esr
lD c.9+o o,
5 Þ*oõÈ
O'r= ø

À åF

.d
Eoco()
o)
.aco
o
oo

o-

fr8gg

ãr,-ì"
==tË
=pÈË<uCtoð
ËPH=



54.

N HTV

intemationa¡l
hogarondcffis
Breda

OPLEIÐINGSPLAN DUALE OPLEIDING
Academle voor toerlsme

Associate degree- Functiegerlchte Bachelor Toerisme en Recreatie
(Ad- FBTR)

Afstudeerrichting MANAGER
RECREATIE.ONDERNEMING

IN SAiIEI{WERKING IIET

Het bedriffsleven
Versie 28 februari20l1

Psth¡e3917
48ü) DX Brcda

lel. 076 - 530 22 {¡3

www.nhtv.nl

Aoúmþvoor
tugsr md€nlþ Bta<la
toellllÞ

û¡aal il(brrlþ AcsodaÞ Õgßo üaÞd
Alþ rBdfoo vrbtþuden; naðb ult ü doq¡ísnt m¡g sofibn vúríDn|gMuadgd ¡onör læstodrTl¡g.

Opl€ldngËpbn dåsl AGFSTR ißO þ$¡arl æ1 1 , ptgloa t vdl 1 
g

Discover your world > ww\ /. nhtv.nl



lnhoudsopgave

1. Aanleiding duale opleidingen NHTV
1.1 lnleiding.

3
3

.4

.4

.5

.5
.6
..6

2. Functieprofiel en competentiematrix Academie voor toerisme opleidingen Management
toerisme Ad-FBTR/ en FBTR

2.1 Competenties Bba (Bachelor of Business Administration)
2.2 Visie op de afstudeerrichting Manager Recreatie-onderneming

2.2.'l Typering Manager recreatie-onderneming
2.2.2 Organisatorischepositie
2.2.3 Kritische situaties......

3. Uitgangspunten duaal leren binnen de Academie voor toerisme
3.1 Visie op duaal leren
3.2 De opleidingsopbouw in ects.
3.3 De opleidingsinhoud van de duale opleiding tot Ad-FBTR niveau
3.4 Moderne vreemde ta1en............ ................12
3.5 Werken aan competentieverwerving, de rolvan de ELO hierbijen de Studieloopbaancoaching

't2
3.6 Onderwijs- en examenregeling Academie voor toerisme 2011-2012 en specifieke afspraken
inzake Ad-FBTR ...13

Bijlage 1 Verantwoording opleidingsinhoud in relatie tot BBA competenties en FBTR
competenties.

. @ 201 1, NHTV internationaal hoger onderu¡is Breda
Academ¡e voor toerisre Assoclate d€gr€e -Funct¡egerichte Bach€lorople¡dlng in Toerisme en Recreatle

Alle rechten voorbehouden; niets u¡t dit document mag worden vermenigvuldlgd zonder toestemming.
Opleidingsplan duaal FBTB/|V|RO/28 tebruari 201 1. pagina 2 van 1 I

7
7
7
I



1. Aanleiding duale opleidingen NHTV

1.1 lnleiding.

Om in de toekomst voorgenomen ambities vanuit het bedrijfsleven waar te kunnen blijven maken heeft
NHTV, Academie voor toerisme, besloten om in samenspraak en samenwerking met het werkveld
medewerkers op hbo-niveau op te leiden. Dit resulteerde al eerder in opleidingstrajecten in

samenwerking met partners in de branche toerisme en recreatie, als bijvoorbeeld Center Parcs,
D-Reizen, Sportfondsen Nederland, OAD en Holland lnternational/TUl enz.

Naast opleidingstrajecten (opleidingen, cursussen en workshops) biedt NHTV aan werknemers in het
werkveld een EVO-procedure aan. Werknemers kunnen binnen dit traject hun competenties in kaart
brengen. Op grond van de doorlopen EVC procedure of op grond van hun eerder behaalde diploma in
het MBO op het gebied van toerisme en recreatie, kunnen studenten instromen in een duaal
opleidingstraject. Naar aanleiding van de resultaten van het EVO{raject zal afstemming op
competentieniveau plaatsvinden en zal exact vastgesteld worden hoeveel studiepunten de student
nog dient te behalen alvorens het propedeuse, het Associate-degree diploma en mogelijk het bachelor
diploma (Functiegerichte bachelor toerisme en Recreatie (FBTR) of Management Toerisme (HTRO))
te behalen. Studenten behalen na afronding van de bachelor studie de titel Bachelor of Business
Administration (BBA) in Tourism Management.

We streven ernaar dat indien gebruik gemaakt gaat worden van de EVC-procedure deze zoveel als
mogelijk vooraf gaat aan een opleidingstraject.

De duale opleidingen van de Academie voor toerisme zijn een vanuit de voltijd programma's
Management toerisme en Functiegerichte bachelor toerisme en recreatie, op maat samengestelde
traject, waarbij specifieke aandacht in het opleidingstraject wordt besteed aan het leren op de
werkplek. Zie hiervoor hoofdstuk 3.

@ 201 1, NHTV internal¡onaal hoger onderu¡is Breda
Academie voor toerisre Assoc¡ate d€gree -Funct¡egerichte Bacheloropleidlng in Toerisme en Recreal¡e
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2. Functieprofiel en competentiematrix Academie voor toerisme
opleidingen Management toerisme Ad-FBTR/ en FBTR

Aan de opleidingen binnen de Academie voor toerisme ligt een functie- en competentieprofiel ten
grondslag. Dit hoofdstuk gaat in op de competenties passend bij het niveau van het Bachelor of
Business Administration in Tourism management.

2.1 Competenties Bba (Bachelor of Business Administration)

Elke opleiding van een hogeschool heeft vastgelegd wat een afgestudeerde van die opleiding moet
kennen en kunnen. Daarnaast hebben de hogescholen afgesproken om voor elke opleiding die door
meer hogescholen wordt aangeboden, een landelijk opleidingsprofiel op te stellen. De bijbehorende
documenten dragen namen als 'opleidingsprofiel', 'opleídingskwalificaties' of 'domeincompetenties'.
Opleidingen, die wat betreft inhoud en werkveld veelvenrantschap hebben, kunnen een'domein'
vormen en een overkoepelend landelijk opleidingsoverleg hebben.

Dit laatste is het geval bij de opleidingen van de Academie voor toerisme. De opleidingen kennen een
opleidingsprofiel met hierbij horende opleidingskwalificaties en competenties welke zijn neergelegd in
een competentiematrix. Deze competenties zijn getoetst aan de landelijk vastgestelde
domeincompetenties zoals door de HBO-raad vastgesteld.

De domeincompetent¡es Bba in Tourism Management zijn als volgt gedefinieerd en komen
overeen met de domeincompetent¡es zoals door de HBO-raad vastgesteld:

1. Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen
van relaties, netwerken en ketens.

2. Analyseren en implementeren van de financiële en jurídische aspecten,

3. Toepassen van human resource management (HRM) in het licht van de strategie van de
organisatie.

4. lnrichten, beheersen, analyseren en verbeteren van bedrijf- of organisatieprocessen

5. Analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen in beleidsdoelstellingen en -alternatieven en
voorbereiden van besluitvorm ing

6. Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderingsproces.

7. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie).

8. Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional)

9. Balanceren tussen People Planet Profit.

10. lnitiëren, creëren en vermarkten van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend

Het functieprofiel voor de opleiding Associate degree Functiegerichte bachelor toerisme en recreatie
kent een viertal afstudeerrichtingen. ln dit opleidingsplan staat de afstudeerrichting manager recreatie-
onderneming centraal. Dit functíeprofiel is vertaald in een competentiematrix (zie bijlage t bij d¡t
opleidingsplan), waarin de competenties verdeeld zijn in subcompetenties en omgezet in (meetbare)
indicatoren.

@ 201 1, NHTV ¡nternationaal hoger onderu¡js Breda
Academie voor toer¡sme Assoc¡ate degree -Functiegerichte Bacheloropleiding in Toerisme en Recreat¡e
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tn de duale traþclen op A&niveau staan de competentles op-he.t nlveau van operatloneel en

lacgsch handelen ceniraal. Blnnen de duate tralócten op bachelor niveau staan de

competent¡es op het niveau van strategirch en-beleidsmatlg handelen centraal.

ln btflaget bij dit opleidingsplan is wecrgegeven hoe de BBA-competenties zich verhouden tot de

fefh ómpetädieå 
"n-r"iLb 

onderwijso'nd-'erdeþrúleerarrangementen inhoud gevsn aan de

compelenties-

2.2 Visie op de atstudeerr¡cht¡ng Manager Recreatie-ondernem¡ng

2.2.1 Typring Manager recreatieonderneming

Accommodaüa

$En$reflâ8lng

Focr¡s
producdvlt lt

¡nten!atloneal l(lan¡rrâ.rde
T1?nslofmâth
hoiplr¡llty

Figuur 1: werkterreinsn van de MRO

De afgestudeerde Manager recreatie-ondenreming.houdt zich bezþ.(ook in 2015) qe! net !P
O"g"t[t 

"" 
basis runnen üan een toerislisch-recreãieve accommodatie in Nederland of daarbuiten en

¡s ËiVåorueeld werkzaam als manager, general managsr, (assistent)bedrijfsleider, assistent)manager,

ñ"uånr"ã.t"i frànt-office-managei oþrations- en eventmanager, of hiy'ziiwerkt als

beleidsmedewerker.

De functie is gericht op het beheer van en leiding geven aan_sen kleine tot (een Ynltgr onderdeelvan

;"tàrt" ãrfianisatie in de to€ristisch-recreatieúe-branche. Dit kan in ]'lederland of Europa zijn, maar

ook'iñandedOelen van Oe wereld als Australidi en Nieu,-Zs€land. De functie omvat meerdere

werkteneinen met beleidsmatige, leidinggevende, commerciðle, recreantgerichte..en operationele

årp""t"n- st"ør vormen ¿e rñáewert<ãrs en de klantery'recreanton de belangriikgte lafspelers.
óälrrfàn"g"r recreatie-ondememing moel snel kunnen inspringen op steeds wisselsnde situaties; met

verschillende msnsen ãn op r"roñilþnde niveaus kunnei communiceren en zich thuis voelen in

wisselende werkomstandigheden, van operationele activiteiten tot beleidsontwikkeling.

Net zoals bij andere sectorsn gaat hel in de recreatiesector steeds mesr om efliciðnter werken en het

creðren van extra klantyvaardel Gedachte daarbii is uiteraard dat efficiðnter werken¡uimte geelt voor

innovaties. De noodzaàk hiervan wordt ook ondérstreept door de directeur van RECRON' de

ùãreniling van Recrealie-ondernemers Nsdêrland. Joep Thônissen'stelt in NRIT Magazine nr- 1:

o 201 1, NHTV lnbrn¡üonaaa
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"De sector biedt teveel van hetzelfde. Er zil veel te weinig spanning en variatie in. Het is teveel huisje,
boompje, zwembad'. Een recreatieondernemer moet dus op ínnovatieve wijze zijn product in de markt
kunnen zetten, kansen zien en benutten en daarbij gebruik maken van het culturele potentieel.(zie ook
Gerard Rooijackers, Recreactie maart 2010).
Authenticiteit speelt daarbij een grote rol, maar dan meer in de betekenis van terug naar de
kernwaarden van je eigen unieke bedrijf en vanuit hier een visie uitzetten en nieuwe product-markt-
combinaties ontwikkelen

2.2.2 Organisatorische positie
De Manager recreatie-onderneming geeft leiding aan personeel en is zelfstandig ondernemer of legt
verantwoording af aan de eigenaar, de aandeelhouders of de directieihet management
Hij/zij onderhoudt contacten met gasten, medewerkers, leveranciers, (lokale) overheden,
omwonenden, branchegenoten en brancheorganisaties en zoekt actief naar samenwerking in
internationale of (dichter bij huis) lokale en regionale verbanden

2.2.3 Kritische situaties
De extra dimensie waar de Manager recreatie-onderneming mee te maken heeft is de aanwezigheid
van een accommodafæ, in welke vorm dan ook. Deze dient gemaakt en in stand gehouden te worden,
op tijd aan de veranderende wensen van de consument aangepast te worden en ook nog winstgevend
te zijn om de continuiTeit van de onderneming te waarborgen.

De Manager recreatie-onderneming opereert in een spanningsveld waar verschillende spelers actief
zijn die soms tegenstrijdige belangen hebben, zoals:
¡ het bedrijf met de eigen (commerciële) belangen en de belangen van de consument;. de overheid met wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, volksgezondheid,

veiligheid en milieu, zeker na de afschaffing van de Wet op de openluchtrecreatie (WOR) in
januari 2008.

. vertegenwoordigers van het personeel en/of vakbonden;
r (concurrerende) branchegenoten en -organisaties;r omwonenden.
De Manager recreatie-onderneming moet daarom een uitstekende speler van het potitieke spetzrln.

@ 2011, NHTV ¡nternat¡onaal hogsr ondeM¡js Breda
Academie voor loerisme Associate degree -Funclieger¡chte Bachelorople¡d¡ng ¡n Toer¡sme en Recreat¡e
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3. uitgangspunten duaal leren binnen de Academie voor

toerisme

3.1 Visie oP duaal leren
Kenmerk van duaal leren is dat de werksituatie een expliciet onderdeel van het leertraject vormt'

studiepunten worden tãáoãoeeu aan de werkperiode. òe student leert op de werkplek en op de

h"g";;üi oe scnoot-Jiaagt in rãr"n*"rkinþ met het beroepenveld en de werkgever de

verantwoordelijkheid voor het vormgeven uan ãen leer/werkomgeving waardoor en waarbinnen de

student zich kan ontwikkelen tot het competentieniveau van een manager in de toeristisch recreatieve

branche. Duaal onderwijs heeft dan ook consequenties voor het hele onderwijsproces ten aanzien

van: voorbereiding, 
"o"i'gä"i.é 

ãÁ ¡nfrouO van ótud¡eonderdelen, begeleiding, beoordeling en nazorg'

¡¡èi alteen de hogischooi rp"én een rol, maar ook de student en het bedrijf'

Anders dan bij de voltijd opleidingen van de Academie voor toerisme, heeft het bedrijfsleven daar

*áãi,"éãr¡¡k een rot in r,åt opoãrwiisproces wat op NHTV plaarsvindt, naast de rol die het

bedriifsteven g""t u"rurli"n in'het leien op de werkplek door studenten' Voor wat de bijdrage van het

werkveld betreft in het opleidingsprogramma op rufifV, overlegt de.coördinator Maatwerk van de

Academie voor toerismäop *e"ttå wfze en op welke momenten het bedrijfsleven e.en bijdrage levert

aan het leerproces/de tãnñ¡soverdrafnt op de hogesch.ool zodat optimaal gebruik.kan worden

gemaakt van de ¡ennis'in rrãiwerkvetd. o'e nogeicnool blijft echtei verantwoordelijk voor het totale

opleidingsprogramma en dus ook verantwoorOËti¡t< voor het beoordelen van de leenruerkzaamheden

op de werkptet<. tntegrãiie van-theorie en prafì¡t'garandeert dat leeractiviteiten gebaseerd ziin op de

beroepspraktiik. Het ¡s ãaarom belangrijk'dat studänten op de werkplek de gelegenheid krijgen zich

binnen het takenpakf.eiãp Oe werkpték'te verbreden, uerii¡ken en verdiepen, and.ers is er geen sprake

;;;ôró"t"ntieôntw¡r<lãä.g. Duaatonderwijs biedt de mogelijkheid voor de studenVwerknemer om

onder begeleiding meer expertise te verwervãn, teet e"pe-tt té worden' Door een grote betrokkenheid

bij het werken op de werkplek en een toenemende mate ïan herkenning van situaties op de werkplek

f.ri¡gã" Oã siuOeïrten fang;áãtaan een zekere mate van vertrouwdheid' Bepaalde gebeurtenissen

*óia"n herkend, waardõor sneller de juiste beslissingen kunnen worden genomen'

Studenten/werknemers worden binnen duaal onderwijs in het bijzonder in situaties gebracht en met

"r'""gttukk"n 
geconfronteerd die hen aanmoedigen om zelf kennis en vaardigheden te verwerven:

Leren te leren. Het ¡r áä-t""r. van de Studieloopõaan coach (SLC)/de docent om ze tijdens de eerste

fase van de studie t" náòãì 
"n 

te begeleiden à"t" kennis en vaardigheden te verwerven en te laten

groeien naar competentår handelen. Éasis voor de duale opleiding oþ nd-niveau, is de vormgeving

van het onderwijs in leerarrangementen, geintegreerde eenheden rondom een kritisch thema vanuit

het bedrijfsleven.

9.2 De oPleidingsopbouw ¡n ects
centraal binnen de opleiding staat het verwerven van competenties. Dit verwerven vindt plaats op de

werkptek en binnen OeióiãiO¡"g- Het on{erscheid tussen het leren in de beroepspraktijk en het leren

op het opteidingsinst¡tuuiis fràrËenbaar. Competentibverwerving binnen de opleiding krijgt gestalte

doordat studenten *"r¡"n-"* oóát""nt"n binnen de verschilleñde leerarrangementen/geÏntegreerde

eenheden. Echter deze òpdrachien zijn zo geformuleerd dat de student hiermee op de werkplek aan

de stag gaat en Oat Oe si,iOãñiieOruiít maa-kt uan de op de werkplek voorhanden zijnde informatie'

Daar waar het gaat om ontwikkeling van vaardigheden, Ov' lvtanagementvaardigheden.als.het voeren

van functioneringsgesprefkðn met-meOewerfãis, oefenen studenten dit op de werkplek' Het portfolio

is een middel om de uórãeriñgen van de student hierop bijte houden en vormt het

communicatiemiddet tusãán ñãtfptet en opteiOing. Oe infôrmat¡e vanuit de werkplek wordt binnen de

opleiding voorzien van ilreoretische achtergrondeî waardoor de student in staat gesteld wordt zijn

kennis te verbreden en te verdiepen.

Op grond van vergeliikì;é "* Ëfrnctieprofielen van de managementfuncties in de branche en het

competentieprofiel Bba in Tourism Management en het competãntieprofiel van de opleiding FBTR-

UnO ¡t het volgende opleidingsprogramma opgesteld:

@ 201 1 , NHTV internalionaal hoger onderuiis Breda

Academie voor toer¡sme Associare degieã -Èunctieserichté eacheloropleid¡ng ¡n Toerisme en.Recreatie
'ãìÎ;;;ñt;;;;,b"hoùoen; 
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-mag 
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Het betreft een studieprogramma op Assocíate degree niveau, van 120 ects verspreid over
een 1 of 1,5 jaar durend opleidíngsprogramma.
Studenten hebben na het behalen van het Ad-diploma de mogelijkheid door te studeren tot
het bachelor niveau.
Het reguliere bachelor programma van opleidingen binnen de Academie voor Toerisme
bevat 240 ects. Van de240 ects worden 120 ects aangetoond door de EVC- procedure, of
doordat studenten een Ad-diploma hebben behaald. De EVC procedure doorlopen
studenten voorafgaand of ten tijde van de start gelijktijdig aan het opleidingsprogramma
zodat bewijs is geleverd dat voldaan is aan het aantal studiepunten wat gekoppeld is aan
het díploma Associate degree (120) en aan het diploma Bachelor of Business
Administration. (240 ects)
De eerste 60 studiepunten vormen de propedeuse van beide opleidingsprogramma's.
De studenten nemen deel aan het Ad-assessment als zijop Ad-degree niveau willen
uitstromen uit de opleiding.

3.3 De opleidings¡nhoud van de duale opleiding tot Ad-FBTR niveau

Het leerarrangement (LA) is de basiseenheid van de opteiding FBTR.
Een LA is een geintegreerde, samenhangende thematische eenheid van stud¡emateriaal en studie-
ondersteuning, waarmee de student volgens de methode van samenwerkend leren zijn competenties
verwerft. Een LA duurt drie weken; ln de periode van dríe weken houdt de student zich bezig met een
aan de beroepspraktijk ontleende complexe (studie)opdracht. Per LA zullen er twee hele studiedagen
ingepland gaan worden. ln principe zullen dit steeds de dagen in de tweede en derde week van het
leerarrangement zijn. Echter bij aanvang van de opleiding zal dit vaak de eerste en tweede of derde
week van het leerarrangement zijn om studenten vertrouwd te laten worden met het studeren.
Het aantal studiepunten is per LA standaard vastgesteld op vijf ects. Hiervan zullen er drie bereikt
worden door te werken aan de opdrachten en de kennisverwerving tijdens de opleiding en twee ects
per leerarrangement hangen samen met het leren op de werkplek waarvoor studenten werken aan
een praktijkopdracht. De verdeling van deze vijf ects per leerarrangement staat precies toegelicht in
iedere studeerwijzer.
Het totale opleidingsprogramma tot Ad-níveau, bevat 24leerarrangementen die verdeeld kunnen
worden ovet 2 of 2.5 jaar.

Ervan uitgaande dat een student binnen het duaal Ad-traject instroomt met een MBO-4 diploma op het
gebied van toerisme en recreatie krijgt deze student vrijstelling van 60 ECTS.

De 12 overblijvende leerarrangementen zijn te programmeren in 1 of 1 ,5 half jaar. Deze keuze hangt
af van het bedrijfsleven.
ls er sprake van een partner vanuit het bedrijfsleven, dan is het mogelijk om het opleidingstraject vorm
te geven in 1,5 jaar. ls er sprake van instroom in het opleidingstraject vanuit meerdere werkgevers
dan heeft NHTV voorkeur voor een 1- jarig traject.

Een aantal elementen vormt een vast bestanddeel van elk leerarrangement (LA):. Elndproducf- geeft aan wat de student aan het eind van het LA moet produceren cq. beheersen.
Het eindproduct is zoveel mogelijk beroepsgerelateerd, heeft een directe relatie met de
competenties en indicatoren.

¡ Toetsing - formuleert op welke wijze de student kan aantonen aan de inhoudelijke eisen te
voldoen. De toets is passend bij de inhoud van het LA en is in principe geintegreerd van karakter.
Toetsing neemt de vorm aan van een rapportage, mondeling, digitaal of schriftelijk tentamen en/of
(peer)assessment.

. Studiestof- de student kan de benodigde kennis en vaardigheden opdoen via aangereikte
literatuur en hoor- en (begeleide en onbegeleide) werkcolleges. Het principe binnen het Ad-traject
is dat de benodigde kennis en trainingen just-in-time en in-setting worden aangereikt, zodatze
voor de student direct betekenisvol zijn. Daarmee wordt beoogd de stof en de trainingen beter te
laten beklijven. De studeerwijzer van elk LA vermeldt de benodigde literatuur.. Samenwerking - het kunnen samenwerken met diverse anderen is een belangrijk element in
toerísme en recreatie.

@ 201 1, NHTV internationaal hoger onderuijs Breda
Academ¡e voor toerisme Associate degree -Funct¡egerichte Bache¡oropleiding in Toerisme en Recreatie
Alle rechten voorbehouden; niets uit dlt document mag worden vermen¡gvuldigd zonder toestemming.
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a studietoopbaancoaching (sLC)-in elk l-A is voor de student ruimte om aan ziin portfolio te

werken.

Elk LA wordt voor de studsnt ontsloten via een studeewijzerwaarin een korte introductþ en

omschrþing van de ;¿;;ii;;pgãnofn"n. Oe;olgende onderwerpen komen hierin slandaard aan

de orde:
- het doelvan het l-A
- het eindProduct van het [A
, de koPPeling in het Programma
- dastúdielooPbaancoaching
- õ 

"omp"t"åti"s 
en indicatoren, waaraan in dat t.A gewerktwordt

- de toetéing van het l-A en de herkansingen

- õ ôlãuáiinrtoud en programmering van het LA

- de studÞbelasting
- enkeb studietiPs
- degro€Pssamonstelling
- de begeleidende docenten
- randvoonraarden
- hel studiemateriaal

weging/ toetsingoetsmatrix -
LeerarrangementBI

ok
ECTS

Mondelinge
verdediging

analyse
25.2-5Oo/" Mondelinge
verdediging

25.1

onder de loeP genomen.

Doelvan dit l-A is dat de studenl leert trends en

ãnt*iff"f ingsn in maatschappii en branche, nationaal en

¡"iåi"ãi¡""ã"r snel te filtereñ äá te vertalen naar voor de

iáãr"áti" branche specifieke zaken' Student kan zodoende

àãn uit¡" op de recieatiebranche van 2015 formuleren'

2de

schdftelijk tentamen met
een wegingsfactor van
100%, waarin alle
theorelische kennis van
en inzicht in
bedrijfsorganisaties
wordt getoelst.

eenÞntamen1

bedriit

5

met een wegingsfactor
van 60Y";
145.2: het individuele
gedeelte van de
opdracht met een
negi ngsf actor van 40Y"-

van de

van de opdracht met een
wegingsf actor van 407".

L45.2: hel gedeelÞ
De student venilerft kennis van en

asoecten die te maken hebben met de strucluur'

ãío-toä"*n en cultuur binnen een bedrijfsorganisatÞ'

zoáls onder andere de organisatievorm, de

structuur, organogrammen, bedrijf scu ltuur en -processsn'
het personeelsbeleid en interne

belangentegenstellingen -

1

inzicht in allerlei

@ 20f | , t{HTv hbmsüonsal hog8r ondeillþ Brsde

Acdrlo wr toorisnp ¡ssouab dsgföäffi'Ñdtìå qllllorJdeuno ¡n ræd6m sn R€saalþ

Aile ßcìhtonvoorbotnxtsn; r¡eç un tnä¡äãniñrag wotden-*íPntgvutägO zonOt tæsteIfnirìg'
'* '* -'' - -- 
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5 LA06: De Onderneming 1

Tijdens dit LA venrverft de student imichl in allsrlei
aspecten die te maken hebben met ondernemerschap en
bijbehorende markelingaspecten. Het is daarnaast de
bedoeling dat hij een
beeld schetst van de veruachlingen ten aanzien van
omzgt, kosten, winst dan wel verlies en de
overige effecten als gevolg van veranderingen die hij
voorstell. Hierbijven¡rerft hij tevens inzicht in het
werken met ondersteunende softwars (Excel) en leert hij
scenario's maken, onderbouwd met
argumenten.

lá6.1 : een schritÞlijk multiple
choicebnlamen met een
wegingsfactor van S(P/o;

lå6.2 : een Þampresentatie
waarbij de sludent individueel
wordt beoordeeld met een
wegingslaclor
van 50%.

5 B LA0E: De lnvestering 1

Doelvan LA08 is dat de student inzicht venrvsrft in wat er
ondsr mêsr bedrijfsmatig en financieel komt
kijken bij het opzetten van sen bedrijf in de loeristische
branche.
Hij maakt kennis met de systemaliek van begroten en le€rt
in LA08 een zogenoemde investering- sn
financieringsbegroting opstellen. De investeringsbegroting
en financieringsbegroting worden venverkt
in een balans. Ook leert hij hoe hij BTW-berekeningen
maakt. Daamaast krijgt hij kennis ovsr en
inzicht in de beginselen van de exploitatie.

lndividueel schriftelijk tentamen
mêt een Yregingsfactor van
100%.

5 LA09: De Exploitatie I
Doelvan LA09 is om de student inzicht te laten venilerven
in en te laten werken met het opstellen van
de beginbalans, waarvoor hij al een aanzst heeft gehad in
L408. Daarnaasl gaat hij je aan de slag
met het maken van een exploitaliebegroting. Verder
verwerft hij kennis ovsr en oefsnt hij met het
maken een liquiditeitsbegrotíng. Dit alles is van belang
omdat de student in het werkveld ín staat moet
zijn om de geldstromsn binnen een bedrijf te analyssren,
te begrijpen en te veranderen. Daarnaast maakt hij dit LA
een eindbalans voor een ondememing en leert hij hoe hij
een financiðle analyse moet maken.

149.1: een individueel
schriftelijke Þntamen met een
wegingslactor van 709".

IÁ9.2: hel Management Game
met €en rvegingslactor van
30%. Het betreft in principe een
Teamcijfer.

9.1 Hiedn wordt de
vakkennis getoetst ten
aanzien van de
onderwerpen
beginbalans,
exploitatiebeg roti ng,
investeringsbegroting,
eindbalans en finarcièle
analyse;

5 c LA45 : Kwaliteitsmanagement
Kwaliteitszorg, classif icatíes, certilicering

45.1. 50 7" Schriftelijk
þntamen.

45.2.5OE" Opdracht en
mondelinge verdediging

Schriftelijk tentamen

Product + presentatie/
verdediging

5 c LA43: Digital Marketing
lntemet & e-commerce. E-business en e-marketing.
Distributie via directe/ indirecte verkoopkanalen, online
verkoop en de mogelijkheden van het toevoegen van
emotþ en beleving.

4iì.1. 50% lnternet &
E-comrneræ 1

43.2.50% lntemet &
E-comrnerce 2

Schnttel{K tentremen

Opdracht digiteal
marketingplan

5 c LA 26 De belevlng 2
lmagineeríng. Verwerwn van kennis, ínzicht en
vaardigheden op het gebied van lmagineering en kan deze
beleving in een dagrecreatiesetting analyseren.

2ô.1 50% Schriltelijk tentannn
26.2 æol" Artikel in een
consurnentenvakblad.

Schrittelijk lentamen
Rapport

@ ælf , NHTV lnbmalbmd hogor ondolflþ EGda
Acúdo voor loorl6rþ As6ælãÈ ógræ .Fuætþgerlcñts Eadrolorodo¡dru in TælsíÞ on Rocf€alþ
All€ f€dìlon vutehou(þn; riloG ¡¡n dl doqJTþnt må0 wKlén wEFnlgvr¡dgd zoilþr lostsfirlng.
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5 per
LA

A
Vm
D

LA 16 Um 18: EVC
Ontwikkeling beroepsvaardigheden op de wefkplek.

Het EVC traject levert één cijfer
op en die geldt voor LA 16 Vm
18.
Cijfer:100%

AD-assessment 100% Assessment

. @ 201 1 , NHTV lnternatlonaal hoger ondem¡js Breda
Acâdêmle voor toerisme Assoclate d€grêê -Functiegerlchlê Bacheloropleldlng ln Toerisre en Recreade

Alle r€chten voorbehouden; nlels ult dlt documsnl mag worden vsrrenlgvuldlgd zonder toestemming.
Opleldlngsplan duaal FBTR/MRO/28 lebruarl 201 1. pagina I 1 van 19



3.4 Moderne vreemde talen
De studenten duaal Ad-FBTR MRO krijgen, anders dan de studenten die het fulltime
opleidingsprogramma FBTR volgen en zowelde talen Engels als Spaans volgen, alleen Engels
aangeboden. De studenten bepalen bij aanvang van de opleiding middels de Dialang test hun niveau
Engels. Op grond van deze test zullen verdere afspraken gemaakt worden met de individuele student
Eisen die het werkveld stelt aan het niveau Engels zijn volgens het ERK model uitgewerkt. We leiden
binnen de afstudeerrichting MRO op bachelorniveau, studenten in principe op tot het 82 niveau. We
verwachten pas op grond van de dialang test te kunnen zeggen wat binnen het studieprogramma
ENGELS van het te verwachten eindniveau zal zijn.

Uit:Common Framework of Reference for Modern Languages, Council of Europe, 2001

3.5 Werken aan competent¡everwerv¡ng, de rol van de ELO hierbijen de
Stud ieloopbaancoachi ng
Competentieverwerving is het centrale thema binnen de duale opleidíngen. De student zal daarom
werken aan de competenties die centraal staan binnen de opleiding.
Het EVC traject heeft als doel aan te tonen dat studenten de competentíes op operationeel niveau en
tactisch niveau beheersen. Tijdens de opleiding op Ad-niveau, gaat de student werken aan de
competenties op operationeel en tactisch niveau. Hij doet dit deels door het werken aan de
opdrachten die centraal staan binnen de opleiding. Maar ook door op de werkplek werkzaamheden te
verrichten welke tot competentieverwerving leiden. De student gaat híer zelfstandig mee aan de slag
op de werkplek en wordt gecoacht op de werkplek door het bedrijf bijvoorbeeld de direct
leidinggevende van de student. De student maakt hierover afspraken met de studieloopbaancoach
vanuit de opleiding en draagt vanuit de werkplek stukken aan in het portfolio welke de

@ 201 1 , NHTV ¡nternatìonaal hoger onderuijs Breda
Academje voor toer¡sme Associate degree -Funct¡eger¡chte Bacheloropleid¡ng in Toerisme en Recreat¡e

Alle rechten voorbehouden; n¡ets u¡t dit document mag worden vermenigvuldlgd zonder toeslemm¡ng.
Opleid¡ngsplan duaal FBTRiMBO/28 februar¡ 201 1. pag¡na 12 van 19

Basisgebruiker

A1 Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete
behoeften begrijpen en gebruiken . Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en
beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen
die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam
en duideliik praat en bereid is om te helpen.

A2 Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van
direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). Kan
communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over
vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de
eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften
beschrijven.

Onaf hankelijk gebruiker

B1 Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die
regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste
situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt
gesproken. Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die
van persoonlijk belang zijn. Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen,
verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

82 Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte
onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend
en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat
dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst
produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie
uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.



competentiegroei bewijzen. Deze bewijzen vormen samen met de toets¡ng per leerarrangement
(waarbij de dbcent ook kan werken met stukken vanuil de werkplek) het bewijs van competentiegroei.

3.6 Onderwijs- en examenregel¡ng Academie voor toer¡sme 2011'2O12 en
spec¡fieke afspraken inzake Ad-FBTR.

2.3 De onderwijs en examenregelingen binnen de Academie voor toerisme ziin ook van

toepassing op duaal studenten.

@ 201 1, NHTV internationaal hoger ond€ruiJs Breda
Acadêmie voor lo€r¡sm Associate degree -Functlegerichte Bacheloropleidlng in Toerisme en Rærealie
Alle rechtên voorbehouden; niets uit ¿it document mag worden v€rm6nigvuld¡gd zonder toestemming.

Opleidingsplan duaal FBTH/MBO/28 februar¡ 201 1. paglna 13 van 19
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1

Hoofdstuk 1 Algemeen

1.1 Algemenebepalingen

NHTV internationale hogeschool Breda kent conform artikel 7.59 van de WHW, een
studentenstatuut dat is vastgesteld door het College van Bestuur van de hogeschool, na
instemming van de medezeggenschapsraad. Het studentenstatuut bestaat uit een
instellingsspecifiek deel (instemming medezeggenschapsraad) en een opleidingsspecifiek deel
(instemming academieraad). Het instellingsspecifieke deelis opgenomen in een afzonderlijk
document. De onderwijs- en examenregeling (OER) maakt deel uit van het
opleidingsspecifieke deel van het studentenstatuut.

NHTV internationale hogeschool Breda wordt in deze regeling aangeduid met NHTV Breda

De onderwijs- en examenregeling voldoet aan de regels en voorschriften van de
'Raamregeling OER HBO bachelor'. De eerste versie van deze raamregeling is op 15-03-2011
vastgesteld door het College van Bestuur. De definitieve versie van de raamregeling is
vastgesteld op 30 mei 2011.

De onderwijs- en examenregeling wordt vastgesteld door de academiedirecteur conform de
'Regeling voor het vaststellen van de onderwijs- en examenregelingen'.

De academiedirecteur draagt zorg voor een jaarlijkse evaluatie van de onderwijs- en
examenregeling en weegt daarbij het tijdsbeslag voor de studenten, dat daaruit voortvloeit, ten
behoeve van de bewaking en zo nodig de bijstelling van de studielast (WHW artikel 7.14).

De wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling wordt geëvalueerd door de
opleidingscommissie. De opleidingscommissie presenteert de resultaten van de evaluatie aan
de academiedirecteur.

De Nederlandse versie van de onderwijs- en examenregeling is leidend ten opzichte van de
vertaalde Engelse versie.

1.2 Begripsbepalingen

De begripsbepalingen voor zover relevant voor de onderwijs- en examenregeling zijn opgenomen in
bijlage 1 van de OER.

1.3 Toepasselijkheid

De onderwijs- en examenregeling 2011-2012 is van toepassing op alle cohorten studenten,
die zijn ingeschreven bij NHTV Breda en geldt voor het studiejaar 2011-2012. Deze regeling is
niet van toepassing op de propedeuse van de lnternational Leisure Management-variant (de
lnternationale Propedeuse - lP); hierbij is de OER van de opleiding Management Toerisme
van kracht.

Het studiejaar 2011-2O12loopt van 1 september 2011 tot en met 31 augustus 2012.

lndien op 1 september 2011 de besluituorming met betrekking tot de onderwijs- en
examenregeling 201 1-2012 nog niet afgerond is, blijft, in uitzondering op lid 1, de onderwijs-
en examenregeling 2010-2011 van kracht totdat de onderwijs- en examenregeling 201 1-2012
van kracht is geworden.

2
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4 Deze onderwijs- en examenregeling legt de rechten en de plichten van studenten van de

opleiding(en)

Opleidingsnaam B Vrijetijdsmanagement

ISAT-code 34438

Graad (voluit) Bachelor of Business Administration in Leisure Management

Graad (afk.) BBA in Leisure Management

vast evenals de daaruit voortvloeiende verplichtingen van het College van Bestuur, de

academiedirecteur, de examencommissie, de opleidingscommissie en de medewerkers van

de opleiding.

Waar in deze onderwijs- en examenregeling sprake is van studenten, worden tevens extranei

bedoeld, tenzijanders is bePaald.

Waar in deze onderwijs- en examenregeling hij, zijn of de student staat, moet hij/zij, ziinlhaar

of de studenUstudente worden gelezen.

Waar in deze Onderwijs- en Examenregeling tentamen staat, moet tentamen, toets'

assessment of (competentie)examen worden gelezen.

5

6

7
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Hoofdstuk 2 Grondslagen van de opleiding(en)

2.1 Het doel van de opleiding(en) en de competenties

Het doel van de bacheloropleiding Vrijetijdsmanagement is er zorg voor te dragen dat de
afgestudeerde voldoet aan de bij de opleiding behorende competenties. De competenties
waarover de afgestudeerde van de opleiding beschikt zijn:
Projectmanagement, Marketing, Bedrijfsvoering, Leisure Regie, lmagineering, Onderzoek,
Sa menwerken/com municeren, Zelfsturi ng. Zie schema fig. 1 .

Het competentieprofiel van de bacheloropleiding Vrijetijdsmanagement (of: opleidingsprofiel) is
afgeleid van het landelijke competentieprofiel Leisure Management. Deze documenten zijn
beschikbaar in N@tschool.

Fig. 1 Competentieprofiel WM

7
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Hoofdstuk 3 Vooropleiding en toelating

3.1 Vooropleidingseisen

Voor de inschrijving van een opleiding in het HBO geldt als vooropleidingseis een diploma van

het Vwo, ttavobf e-en diploma'uan eãn middenkaderopleiding of van een specialistenopleiding

zoals bedoeld in artikel i.2.2 eerste lid 1, onder c, van de Wet educatie en beroepsonderwijs'

Met een diploma als bedoeld in de eerste volzin wordt gelijkgesteld het diploma van de, bij

ministeriëlå regeling, aangewezen vakopleidingen (artikel 7 .2'2lid 1c \A/EB).

Op grond van artikel 7.28lid 1 van de WHW geeft een getuigschrift van een propedeuse of
póst-propeOeuse examen van een HBO- of WO-opleiding eveneens recht op inschrijving voor

een bacheloropleiding.

9.2 Andere eisen voor studenten met Havo/Vwo opleiding

3.2.1 Naderevooropleidingseisen

Bij ministeriële regeling worden het profiel of de profielen aangewezen waarop het diploma Havo of

Vwo betrekking mioet ñebben om te kunnen worden ingeschreven voor een bepaalde opleiding of

groep van opleidingen.
Éi¡ ministeriète regéting kunnen tevens worden aangewezen, yak.ke¡ en andere

pr'ogr"rr"onOerãeleñ O¡e deel moeten hebben gemaakt van het eindexamen Havo of Vwo om te

kun-nen worden ingeschreven voor een bepaalde opleiding of groep van opleidingen'

t1] ln de tabel hieronder (fig. 2)wordt aangegeven welke nadere vooropleidingseisen gelden voor

de HBO opleiding Vrijetijdsmanagement.

Vr'rjetijdsmana gement

mbo 4 toelaatbaar, advies: Engels

N+T N+G E+M

havo toelaatbaar toelaatbaar toelaatbaar ec of m&o

rrwo toelaatbaar toelaatbaar toelaatbaar ec of m&o

Fig. 2 Nadere vooropleidingseisen

3.2.2 Aanvullendeeisen

Er zijn geen aanvullende eisen
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3.3 Ondezoek in verband met nadere vooropleidingseisen (deficiëntie toets)

3.3.1'Oude'Havo/\y'woopleidingen

V_anaf het studiejaar 2005-2006 gelden als nadere vooropleidingseisen voor studenten met een Havo-
of Vwo-diploma alleen nog de profielen plus vakkenpakketeisen en niet meer de 'oude'
vakkenpakketeisen. Dit betekent dat studenten met een 'oud' Havo- of Vwo-diploma niet voldoen aan
de nadere vooropleidingseisen. Deze studenten moeten daarom een aanvullend onderzoek afleggen.
NHTV Breda verklaart echter iemand sufficiënt als hij voldoet aan de vakkenpakketeisen zoals déle
golden op het moment van het behalen van het middelbare schooldiploma.

3.3.2'Oude' Havo/Vwoopleidingen metprofielen

Vanaf augustus 2007 (Havo) en augustus 2008 (Vwo) gelden als nadere vooropleidingseisen voor
studenten met een Havo- of Vwo-diploma alleen nog de 'nieuwe' profielen.
Dit betekent dat studenten met een diploma dat betrekking heefr op 'oude' Havo- of Vwo-profielen niet
voldoen aan de nadere vooropleidingseisen voor zover die van toepassing zijn. Deze studenten
moeten daarom een aanvullend onderzoek afleggen. NHTV Breda verklaãrt ecnter iemand sufficiënt
als hij voldoet aan de nadere vooropleidingseisen zoals deze golden op het moment van het behalen
van het middelbare schooldiploma.

3.3.3

1

2

3

Deficiëntietoets

Het College van Bestuur kan bepalen dat de bezitter van een diploma dat niet voldoet aan de
nadere vooropleidingseisen toch wordt ingeschreven onder de voon¡vaarden dat blijkens een
ondezoek (deficiëntietoets) wordt voldaan aan inhoudelijk daarmee vergelijkbare eisen.

Aa.1 {e_ejlen.zoals genoemd in lid 1 moet zijn voldaan voor aanvang van de opleiding (WHW
artikel 7.25 lid 4).

lndien bij de eerste inschrijving een beperking geldt op grond van de beschikbare
onderwijscapaciteit (numerus fixus) geldt dat aan deze eisen moet zijn voldaan voor 15 mei
voor de aanvang van de opleiding, indien de aanstaande student in hetzelfde jaar het
middelbare schooldiploma behaalt.

vrijstelling van de vooropleidingseisen op grond van een ander diploma

Vergelijkbare vooropleiding

3.4

3.4.1

Het College van Bestuur verleent vrijstelling van de in paragraaf 3.1 genoemde vooropleidingseisen
aan de bezitter van een al dan niet in Nederland afgegeven diploma dat tenminste gei¡kwaaiOig is aan
de genoemde vooropleidingseisen uit paragraaf 3.1 en paragraaf 3.2.
lnternational Office adviseert hier het College van Bestuur in.

3.4-2 Studenten mêt een diploma dat in het buitenland is afgegeven en die Nederlandstalig
onderwijs gaan volgen

WHW artikel 7.29

De student die is vrijgesteld van de vooropleidingseisen op basis van een diploma als bedoeld in
paragraaf 3.4.1, kan geen tentamens of examens afleggen voordat hij het staatsexamen NT2
programma ll (Nederlands als tweede taal) met succes heeft afgelegd, dan wel middels een ander
ondezoek ten behoeve van de examencommissie voldoende beheersing van de Nederlandse taal is
aangetoond. vlaamse studenten zijn uitgezonderd van deze onderzoeken.

9OER Vrijetijdsmanageme nt 201 1 -2012 definitieve versie



S.4.gstudentenmeteendiplomadatinhetbuitenlandisafgegevenendieEngelstalig
ondenrviis gaan volgen

Bindingsbesluit HBO-raad d'd' 30 september 2005

1 De student die is vrijgesteld van de vooropleidingseisen oq lasis 
van een diploma als bedoeld

in paragraaf 3.¿l-;;i;;boet aan ¿en van oe in io z genoemde voonruaarden, hoeft geen

Engetse taanoJis 
"l1"i;¿¿*voor 

netmogen votgen-van een Engelstalige opleiding bij NHTV

Breda.

2 Dein lid 1 bedoelde voorwaarden zijn:

de student heeft Engels als moedertaal'

- de student heeft een opleiding geñoten'in een |and waarvan de officiele voer- en

: :ii#å"iÍñ:"ï ?""';,jt¿' 
" 

n d zi j n Ab i tu r be h a ar d m et Le i stu ns sku rs, N e i s u n g srach or

Profilfach English'

DestudentdieisvrijgesteldvandevooropleidingseisenTqtt]:Ïleendiplomaalsbedoeld
in paragraaf g.+.f maalnìä uãi¿o"t aan één u"ñ O" in lid 2 genoemde voorwaarden' dient'

voor het mogen uotg"n uåi-"ãn Èngetstat¡ge oóieiding bij NHTV Breda, op één van de

;Ë;;; õtt"n oã o¡iúãnoiãno" ñinitutscore te hebben behaald:

- IELTS-toets
De minimumscore die behaald moet worden is 6'0'

TOEFL-toets
Oã t¡nitrtscore die behaald moet worden is:

PaPer-based (PBT) 
- 199

- äomPuter-based (CBT) 213

- internet-based (iBT) 79

Cambridge certificate in Advanced English (CAE)

óä *"-rtscore die behaald moet worden is C'

3

3.5 Toelatingsondezoek voo¡ 21jaar of ouder

WHW artikel 7.29

1 De student die21 iaarof ouder is en die niet voldoet aan de vooropleidingseisen als bedoeld

in arriket 7 .25 vanOe WHW ål dãarvan niet ¡sîi¡éãlteiã op gronO-van artikel 7 '28lid 1 of lid 2

van de WHW, ¡an tocn wårCån vi¡gestetd van de-vooropleidingseisen indien hij voldoet aan

de eisen van het toelatingsonderzoek'

HetCollegevanBestuurkanbepalendgtdg.inlidlgenoemdeleeftijdsgrensnietvan
toepassing is voor o" ,îrääntïåln n"t bezit is uån ãén buiten Nederland afgegeven diploma

dat in het eigen land toelating geeft tot 
""n 

opi"¡oìng aan een instelling voor hoger onderwijs'

Het toelatingsonderzoek betreft een onderzoek naar de geschiktheid voor het onderwijs in de

opleiding en naar oe m"tã uan beheersing van de taal van de opleiding van keuze'

De eisen van het toelatingsonderzoek ziin:. 
.

De student moet op n"ì ..ñãt"nt dat de ópleiding start minima I lt^t-aar 
oud zijn' Op basis van

een assessment wordt bepaald of de student wãlniet kan starten aan de opleiding' ln het

assessment wor¿t ¡ngàõãilö ä;ógeuouwJportfolio met bewijs van (werk)ervaring en

een capaciteiten-/motivatietest'

Hettoelatingsonderzoekwordtuitgevoerddoorofnamensdeexamencommissie.

2

3

4

5
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6 De uitslag van het toelatingsondezoek wordt de student binnen 10 werkdagen meegedeeld.
lndien het toelatingsondezoek met goed gevolg is afgelegd wordt de student vrijgesteld van
de vooropleidingseisen en ontvangt de student hiervan een verklaring, zoals bedoeld in artikel
7.29van de WHW.
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Hoofdstuk 4 lnhoud en inrichting van de opleiding(en)

4.1 Opleidingsvorm

WHW artikel 7.13lid 2i

De bacheloropleiding WM kent de volgende varianten:
Voltijd, deeltijd en duaal. Voor al deze varianten gelden in principe dezelfde regelingen en procedures.
Meer gedetailleerde informatie m.b.t. de deeltijd en duale variant is te vinden in de desbetreffende
studiehandleidingen die te vinden zijn op N@tschool.

4.2 Taal

WHW artikel 7.2

Het onderwijs wordt gegeven en de tentamens worden afgenomen in het Nederlands en in het Engels;
voor het gebruik van de Engelse taal geldt een gedragscode (bijlage 2).

4.3 Omvang en duur van de bacheloropleiding(en)
WHW art¡kel 7 .4 en aftikel T .4b

De HBO bacheloropleiding bestaat uit een propedeuse met een omvang van 60 EC's en een
postpropedeuse met een omvang van 180 EC's. Beiden worden afgesloten met een examen.
De propedeuse heeft een oriënterende, selecterende en verwijzende functie.

De totale HBO bacheloropleiding heeft een omvang van 240 EC's. Eén EC komt overeen met
28 uren studiebelasting. De nominale studieduur is 4 jaar. Eén studiejaar heeft een omvang
van 60 studiepunten (1680 uren studiebelasting).

4.4 Opbouw van de opleiding VTM

De bacheloropleiding Vrijetijdsmanagement is, zoals hierboven aangegeven, opgebouwd uit een
propedeuse en een postpropedeuse.
Het programma van beide, evenals het aantal toe te kennen EC's per competentie, is opgenomen in
bijlage 3.

4.4.1 Propedeuse

Voor een aantal onderdelen binnen de propedeuse geldt een aanwezigheidsplicht. Deze
aanwezigheidsplicht en eventuele sancties bij het niet naleven ervan worden nader toegelicht
in o.a. de handleiding van het betreffende studieonderdeel.

De bacheloropleiding VTM biedt een propedeuseprogramma aan dat de student in staat stelt
om niveau 1 van de competenties te behalen.

De student mag twee jaar over de propedeuse doen.

4.4.2

1.

Postpropedeuse

Onderdeel van de postpropedeuse is een Þraktijkstage van 30 weken die 45 EC's omvat, in
uitzonderingen, of voor ILM-studenten die op exchange gaan, beslaat de praktijkstage slechts
20 weken en omvat 30 EC's.

'l

2.

3.
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3.

De bacheloropleiding biedt een postpropedeuseprogramma dat de student in staat stelt om
niveau 2 en 3 te behalen. De student mag onderdelen uit het programma uitwisselen met
praktijkervaring en -opdrachten. Hiervoor moet de Examencommissie vooraf toestemming
verlenen.

Het 4" jaars programma van de bacheloropleiding VTM bestaat uit: OF een periode van l5
weken tot de kerstvakantie, ter grootte van 20 EC's (zg. trajecten). Daarna start de student
met de afstudeerfase. OF een traject van een heel studiejaar, waarin verschillende
subonderdelen kunnen zijn opgenomen inclusief het afstuderen. Het 4" jaars programma
is weergegeven in de 4ejaars handleiding en het overzicht van alle minoren en trajecten dat
op N@tschool te vinden is.

Vierdejaarsstudenten kunnen in de periode september - november ook deelnemen aan een
minor. Alle minors (NHTV brede of academie/opleidingspecifieke) omvatten een periode van
10 weken met een studiebelasting van 15 EC's. De aanbiedende academie is
verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de minor. Studenten die een minor gevolgd
hebben en willen afstuderen bij de opleiding VTM dienen een aanvullende cursus te volgen
ter grootte van 5 EC's.

lndien een student kiest voor deelname aan een minor van een andere opleiding binnen
NHTV, is voor die deelname geen toestemming nodig vanuit de examencommissie. ln ieder
ander geval dient de keuze van een student geautoriseerd te worden door de
examencommissie van de eigen bacheloropleiding.

4.5 Afstudeerrichtingen

De bacheloropleiding VTM kent geen aparte afstudeerrichtingen. De Engelstalige
opleidingsvariant (lLM) leidt op tot dezelfde competenties als de opleiding WM.
Wel heeft ILM een aantal aanvullende eisen waaraan voldaan moet zijn, voordat de student
kan afstuderen. Deze zijn alleen in het Engçls beschikbaar en zijn te vinden in bijlage 5.

4.6 Samenstelling van de opleiding VTM

WHW artikel 7 .7 en 7 .8

Het examenprogramma van de opleiding VTM staat in bijlagen 3 en 4. Daar wordt ook een
toelichting gegeven op datgene wat in het programma aangeboden wordt of alleen getoetst.

2 De overgangsregeling behorende bij de opleiding VTM staat in bijlage 4 ( dit betreft alleen
KGO).

4.

5

4.7

4-7.1

Vrijstellingen

Vrijstellingen voor studenten met een WEB-opleiding (MBO opleiding)

Een student die in het bezit is van een WEB-diploma in hetzelfde domein als WM (economisch
domein) kan vrijgesteld worden van het afleggen van tentamens van onderwijseenheden met een
gezamenlijke omvang van 60 studiepunten.Deze vrijstelling wordt gespecificeerd in bijlage 7 (zie ook
paragraaf 7.16.1 lid 4d).

4.7.2 Vrijstellingen voor studenten met VWO-diploma

Een student die in het bezit is van een VWO-diploma of een gelijkwaardig buitenlands diploma kan
vrijgesteld worden van het afleggen van tentamens van ondenruijseenheden met een gezamenlijke
omvang van maximaal 60 studiepunten. Deze keuze dient voor aanvang van de studie kenbaar
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gemaakt zijn aan de afdeling Studentzaken. ln de praktijk krijgt de student de propedeuse vrijgesteld

en stroomt dan direct in in het 2" iaar.Zie ook bijlage 6'
Na minimaal een jaar aan de opleiding te hebben gestudeerd en 60 EC behaald te hebben, krijgen

deze studenten hun propedeusegetuigschrift'

4.7.3 Vrijstellingen voor studenten met een Associate degree getuigschrift

Niet van toepassing.

4.7.4 Andere instroomgroepen met een standaardvriistelling

Niet van toepassing.

4.g lnschrijving voor de postpropedeuse van de opleiding waarvan ook de propedeuse is
gevolgd

WHW artikel 7.30

Tot de postpropedeuse van de opleiding waarvan ook de propedeuse is gevolgd heeft toegang:

1 de student die het propedeuse examen met goed gevolg heeft afgelegd,

2 destudent die in het eerste jaar van de propedeuse een studielast van tenminste 46 EC's (zie

hoofdstuk 5 studieadvies) met een voldoende resultaat heeft afgerond, tenzij er door de

examencommissie nadere voon¡¡aarden zijn gesteld.

3 de student, die middels een studiecontract, of op eigen verzoek richting examencommissie,

toestemming heeft gekregen van de examencommissie om deel te nemen aan het onderwijs

en om tentamens ai te leggen van de postpropedeuse voordat hij het propedeuse examen van

de opleiding met goed gevolg heeft afgelegd'

T.a.v. de nadere voorwaarden uit lid 2 geldt:
Er zijn door de examencommissie geen nadere voorwaarden gesteld.

4.9 lnschrijving voor de postpropedeuse van een andere NHTV opleiding

WHW artikel 7.30

Tot de postpropedeuse heeft toegang:
1 de student die het propedieusê examen van een andere NHTV opleiding meÌ goed gevolg

heeft afgelegd. De andere opleiding moet in hetzelfde domein vallen als VTM'

2 destudent aan wie de examencommissie van de opleiding VTM toestemming verleent,

ondanks studieachterstand die bij de andere opleiding in de propedeuse opgelopen is. De

student heeft de verplichting de propedeuse af te ronden bij de eerdere opleiding' Hierbij kan

het zijn dat door de examencommissie (een) nadere voonruaarde(n) is (zijn) gesteld.

4.10 Venivijzing in de postpropedeuse

WHW artikel 7.9 - alleen voor bacheloropleidingen met afstudeenichtingen

Niet van toepassing.
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4.11 Programmawijzigingen

4.11.1 Overstappen naar nieuwer examenprogramma

Voor zover er in achtereenvolgende jaren wijzigingen optreden in het examenprogramma zal
de examencommissie hiervoor een overgangsregeling vaststellen. lndien nodig wordt ook
vastgesteld hoe omgegaan wordt met eventuele wijzigingen in de normering van het
examenprogramma.

Als gevolg van veranderingen van het curriculum kan de samenstelling van de propedeuse
en/of postpropedeuse per cohort verschillen. Dat kan tot gevolg hebben dat de student die
een studieachterstand heeft, andere (delen van) onderwijseenheden en bijbehorende tenta-
mens aangeboden krijgt dan beschreven in het programma dat voor zijn cohort van toepas-
sing is. Als dat het geval is stelt de voorzitter van de examencommissie, na overleg met de
desbetreffende student een individueel studie- en tentamenprogramma samen.

4.11.2 Tentamenvormgarantie

1 Voor de tentamenvorm van een tweede of volgende tentamen geldt dat deze gedurende het
studiejaar waarin het eerste tentamen wordt afgenomen gelijkwaardig is aan die van het
eerste tentamen (zie ook 7.5), tenzij de student instemt met een andere vorm.

4.12 Honoursprogramma

Toelating honours programma

Voor toelating tot het honours programma geldt een selectieprocedure aan het einde van de
propedeuse.

Selectie vindt plaats op grond van studieresultaten, de rokeach value survey, creative
leadership en rol/versterking van/in het team en wordt uitgevoerd door nauw bij het
programma betrokken docenten.

Samenstelling honours programma

2

1 Het honours programma bestaat uit drie studiejaren, te weten het 2e, 3e en 4e studiejaar na
de propedeuse.

De extra studielast voor het honours programma bedraagt 30 EC's. De totale studielast van de
postpropedeuse komt voor deze studenten dus op 210 EC's.

Het honours programma van de Academy for Leisure is vormgegeven binnen het
lmaginheroes traject. Een uitwerking van het programma en de toetsing is te vinden in bijlage
I

Of voldaan is aan de eisen van het honours programma moet worden aangetoond in een of
meerdere competentie-examens en de studie moet in vier jaar afgerond zijn.

1

2

3

4
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Hoofdstuk 5 Studieadvies en bindende afwijzing

WHW artikel 7.8b

5.1 Studieadvies ProPedeuse

1 De examencommissie brengt iedere student uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van

inschrijving voor de propedeuse van een voltijdse of duale opleiding advies uit over de

voortzetting van de åtud¡" ¡¡nnen of buiten dé opleiding. ln geval van een deeltijdse opleiding

bepaalt delxamencommissie het tijdstip waarop dat advies wordt uitgebracht.

2 Onverminderd het eerste lid kan de examencommissie het advies aan de student uitbrengen

zolanghijhetpropedeuseexamennietmetgoedgevolgheeftafgelegd.

3 Aan een advies als bedoeld in het eerste of tweede lid kan een añruijzing worden verbonden.

Dit wordt 
""ng"ãuiO 

als het negatief bindend studieadvies. Hierbij is de examencommissie van

mening, met iñachtneming van persoonlijke omstandþheden (zie paragraaf .5'3), dat de

student niet geschikt moei *ord-en geacht voor de opleiding gezien het feit dat de

studieresultaten niet voldoen aan de gestelde vereisten'

4 De in lid 3 bedoelde afwijzing kan gegeven worden gedurende het tijdvak als bedoeld in lid 2'

Echter niet eerder dan aán net e¡nde van het eerste jaar van inschrijving.

5 Het College van Bestuur kan de in lid 3 bedoelde afwijzing uitstrekken tot opleidingen die met

de desbeireffende opleiding het propedeuse examen gemeen hebben'

6 Aan de in lid 3 bedoelde afwijzing kan een termijn worden verbonden'

7 Voordat de examencommissie tot afuijzing overgaat, geeft het de desbetreffende student een

waarschuwing onder bepaling van een redelijke termijn waarbinnen de studieresultaten

moeten z¡n vérbeterd. úoor ðe opleiding Wlr¡ is dit het "Tussentijdse Advies" dat uiterlijk

medio maart aan alle studenten gegeven wordt'

I

9

Aan iedere student die aan het einde van het tweede jaar van inschrijving het propedeuse

examen nog niet behaald heeft, wordt een negatief bindend studieadvies gegeven'

ln afwijking van het gestelde in lid I kan op basis van persoonlijke omstandigheden (zie

paragraatã.S) en op advies van de studentendecaan, dit advies één jaar worden uitgesteld.

ln afwijking van het gestelde in lid 4 wordt aan iedere student die tijdens het eerste jaar van

in"cnrúu¡nö deze insãnrijving beëindigt, een negatief bindend studieadvies gegeven, tenzij de

examenco-mmissie andérs beslist op advies van de studentendecaan-

Een student kan in beroep gaan tegen een negatief bindend studieadvies bij het College van

Beroep voor de Examens binnen zés weken nadat het negatief bindend studieadvies is

afgegeven.

Specifieke bepalingen voor de opleiding

De norm voor het uitbrengen van een negatief bindend studieadvies aan het einde van het

eerste jaar van inschrijving bedraagt voor de opleiding VTM 46 EC's'

De waarschuwing als bedoeld in paragraaf 5.1 l¡d 7 wordt door de opleiding uiterlijk op 15

maart verstrekt. Deze tussentijdsä waárschuwing wordt verstrekt op basis van de volgende op

dat moment behaalde resultaten en de bijgaande "boodschap":

10

11

5.2

2
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0 - I EC: "Het is voor jou niet meer mogelijk om te voldoen aan de norm voor het bindend
studieadvies. Wij adviseren je om je studie te staken',.

9 - 14 EC: "ln de tweede hetft van het óoilegejaar kun je nog 37 Ec behaten, het 1" jaar is
voor jou dus nog haalbaar. Je zult echter alle reõterende EC's moeten ¡ånalen
om te voldoen aan de norm voor het bindend studieadvies (46 Ec),.

15 -23 EC: "Je bent goed op weg, ga door met deze aanpak en btijf je iesutaíen scherp in
de gaten houden".

Deze boodschap wordt schríftelijk verstuurd naar de studenten vergezeld van een actueel
overzicht van de tot dat moment behaalde studieresultaten.

5.3 Persoonlijke omstandigheden

onder persoonlijke omstandigheden, als genoemd in paragraaf 5.1, wordt bedoeld:

I ziekte;

2 lichamelijke, zintuigrijke of andere functiestoornis (handicap);

3 zwangerschap;

4 bijzonderepersoonlijkeomstandighedenoffamilieomstandigheden;

5 topsport of bestuursactiviteiten.

De student is verplicht de.omstandigheden genoemd onder 1 t/m 5, tijdig te melden bij de
studentendecaan. Hierbij kan naar een ondersteunende verklaring wóroãn gevraagd,'rðás 

""nmedische of een psychologische verklaring.
Als de.persoonlijke omstandigheden niet bãken¿ zijn of tijdig zijn gemeld bijde studentendecaan, dangeldt de regeling in paragraaf 5.1.

5.4 lntrekken negatief bindend studieadvies

De examencommissie kan een eerder gegeven negatief bindend studieadvies intrekken. Dit gebeurt
als de betrokken student naar het oordeeivan de e-xamencommissie op het moment van herinstroomgeschikt is om de opleidìng met succes te voltooien. Als bewijsstuk hiervoor geldt bijvoorbeãld eenpropedeuse getuigschrift dat binnen hetzerfde domein is behãard.
Het intrekken van het negatief bindend studieadvies is een noodzakelijke voonruaarde voor de
herinschrijving.
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Deze paragraaf ¡s niet van toepassing op extranei'

lDeopleidingkenteensysteemvan.individuelestudiebegele'idinq.Destudiebegeleidingis
sericht op het;;;rk;r;"-, ãán wet ti¡ö"iö""'l"iäuäËtuoi"p'ãblemen en het bieden van

óndersteuning bij het oplossen eryan'

DeregistratieVangegevensdiebetrekkinghebbenopdestudiebegeleidingvoldoetaande
reqers van het,privacyregrement; Verwerking.õãi=oóh"g"g"vens studenten NHTV

intérnationate nogescnooÌ ereOa'. Oeze regetiñi'iãä¿L"r¿äef van het studentenstatuut en is

ter inzage via intranet'

lndiengewenstofnoodzakelijkkunnennotitiesnaaraanleidingvangesprekkentussen
student en begeteide, *;;àä'{ìå.tgelegd in nãt stuoievoortgangsysteem osiris'

Aangeradenwordtbijzondereomstandigheden(zoalsziekte,eensterfgevalindenabije
famitie etc.) zo 

"oo"o,n"å"ö;Uk 
ä J"ltuoentàndecaan te melden' lndien een specrale

omstandigheid mogetij'k vãñ inïtoeo is op een'oãsiitüng u"n de.examencommissie (zoals een

studieadvies, zie hoofdstuk 5) dient ¿e spec¡atã-o-åsiãn"oign"io bekend te zijn voor het

úäitrnot"Át van de examencommissie'

Destudentendecaanvertegenwoordigtdestydentinbijeenkomstenvandeexamencommissie
waar specifiere verzoetenîãn O" stùdent *oäïn Ëer'änàelO' De examencommissie neemt

Hoofdstuk6studiebegeleidingenstudievoortgang
WHW artikel 7.13lid2u en artikel 7'34e

6.1 Studiebegeleiding

4

het besluit.

6.2 Studeren met een functiebeperking

bacheloroPleiding WM

ln de individuele coachgesprekken !oT"l d,e persoonlijke ontwikkeling (m'n' binnen creatief

Leiderschap en (voor oiããî"Ë"r" studenten) [ãit"o tót Llf_"ì:lj:,.:tudievoortsans ter

sprake. De student o;;'öi;'ii¡n cã""n over de voortgang van zijn leerproces'

Zowel in de individuele coachgesprekken als in de groepscoachbijeenkomsten wordt de

student begeleid bij úl;h;iãÃian ¿e vereiste competentieniveaus'

3

5

6

7

1 Aan studenten met een functiebeperking, van welke aard dan ook, kan door de

examencommissiedemogelijkheidwordeng-ebodenopeenaangepastewijzeonderwijste
votgen en de daarbij b"no',;;ä ioetsing ,fè l"éG; De hiertoe te verlenen faciliteiten

bestaan uit een op o" rO"iuäLLi" .ìru"ti" 
"tg".iã;'tOe 

vorm of duur van onderwijs en

tentamens, of uit het t"iËäiîîîr.ii"ò "t"-rr""îitf"å"t"-"nìän 
prar<tische hulpmiddelen' NHTV

Breda beschikt over ;;;"tdñkYstuderen ;;i;; tu.""1i:?:rytling op NHTV Breda' een

reële kans,waarin 
"ooä¡äiing"n, 

procedures en contactpersonen zijn beschreven'

Eenstudentdientzospoedigmo9eliik,na-aanvang'vanfì9t':tudie]llofnahetoptredenvan
de functiebeperking, uiã O" õtu¿"-ntehdecaan vãn"Oe optei¿ing, een verzoek in bij de

examencommissie. oå'rî,rOã"tã"åãðiaan zatdit;;"Jk;ãrgãzelO doen saan van een advies'

Daaraan voorafgaand oiànt een kopie van 
""n 

tã¿i""ne veiklaring van een arts of

osvchotoog overtegd d;;;.ñ. DË studenteÅoä""-""-rã" de studõnt verzoeken informatie te

veischaffen over de r*iiitãìt"' o¡"ìi¡d"n" de vooropleiding zijn verleend'

Vooreenaantalvoorzieningenzaldeexamencommissiemandaatverlenenaande

åt:i"åH:x::ffi*issie beoordeert het verzoek in het richt van de competenties van de

2

3

4
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3

4

5

b

5

6

De examencommissie deelt de student en de studentendecaan het gemotiveerde besluit
schriftelijk mee.

Faciliteiten gelden in principe voor de duur van de gehele studie, tenzij anders bepaald door
de examencommissie. lndien anders besloten wordt de situatie per studiejaar bekeken.

6.3 Studievoortgangregistratie

1 De opleiding draagt zorg voor een zorgvuldige registratie van de behaalde studieresultaten
van de student.

De student heeft via een internetkoppeling met het studievoortgangsysteem Osiris (via de
Portal) voortdurend inzicht in de behaalde studieresultaten.

De student is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig tussentijds controleren van hun
studieresultaten in het studievoortgangsysteem (Osiris) van de opleiding. Bij onjuiste of
onvolledige weergave in het systeem dient men zich te wenden tot de betrokken docent

De student ontvangt minimaal eenmaal per studiejaar een studievoortgangoverzicht van de tot
dan toe behaalde en vastgestelde studieresultaten. Dit studievoortgangoverzicht wordt uiterlijk
30 september, op papier, per post verstrekt.

Gelijktijdig met het studievoortgangoverzicht ontvangt de student een bezwaarprocedure die
gevolgd dient te worden indien volgens de student resultaten ontbreken of onjuist zijn.

De student dient de vastgestelde resultaten, zoals weergegeven op het verstrekte
studievoortgangoverzicht (zie lid 4), te controleren. lndien volgens de student een resultaat
onjuist is of ontbreekt, kan de student protest aantekenen bij de examencommissie tot uiterlijk
31 oktober van dat jaar. Hierbij dient de, bij het studievoortgangoverzicht meegezonden,
bezwaarprocedure gevolgd te worden. De examencommissie onderzoekt het protest en komt
tot een uitspraak. lndien de student het niet eens is met de uitspraak van de
examencommissie, kan hij in beroep bij het College van Beroep voor de examens van NHTV
Breda.

De registratie van studievoortganggegevens voldoet aan de regels van de 'Privacyreglement;
Verwerking persoonsgegevens studenten NHTV internationale hogeschool Breda'.

Studiepunten (EC's) worden toegekend na het behalen van vereiste competentieniveaus en/of
afgeronde onderwijsonderdelen. De registratie hiervan geschiedt onder verantwoordelijkheid
van de opleiding.

6.4 Onderbreking in de inschrijving

1 Elke student heeft het recht zijn studie in de loop van het studiejaar te beëindigen en zich uit te
schrijven.

Herinschrijving in het lopende studiejaar is niet mogelijk. lnschrijving kan pas in het nieuwe
studiejaar mits de student geen negatief bindend studieadvies heeft ontvangen.

ln het geval van een bindend negatief studieadvies is inschrijving voor dezelfde opleiding aan
NHTV Breda niet meer mogelijk tenzij het bindend negatief studieadvies wordt ingetrokken
door de examencommissie van de desbetreffende opleiding.

ln het geval van bíjzondere omstandigheden kan een student zich herinschrijven in lopende
studiejaar. Dit kan echter alleen op advies van de studentendecaan en met toestemming van
de academiedirecteur.

7
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Hoofdstuk 7 Toetsing

7.1 Gompetentiegericht onderwijs en het behalen van EG's

De student dient per competentie en per niveau aan te tonen dat hij het vereiste
competentieniveau behaald heeft. Binnen het programma wordt dit op diverse manieren
getoetst. De eindtoets voor het overall competent zijn op niveau 3 is het eindexamen.

De competentieontwikkeling op een bepaald niveau wordt per competentie afgesloten met een

beoordeling van de kennis en het handelen. Een voldoende beoordeling (5,5 of hoger;
voldoende of hoger, of voldaan) leidt tot het toekennen van EC's. Het overall competent zijn

op de d¡e niveaus wordt op een aantal momenten gedurende de opleiding beoordeeld.
Op niveau 3 is dit het eindexamen. Meer gedetailleerde informatie is terug te vinden in de
betreffende handleidingen die op N@tschool te vinden zijn. ln deze gesprekken laat de
student zien zijn competentieontwikkeling te kunnen plaatsen in het grotere geheel van de

functie van vrijetijdsmanager.

2

1

7.2 Tentamen

WHW artikel 7 .10lid 1

ledere onderwijseenheid wordt afgesloten met een tentamen. Een tentamen kan uit een of
meerdere toetsen bestaan.

2 Hettentamen van een onderwijseenheid is met goed gevolg afgelegd als:
a Aan de tevoren gestelde eisen van die onderwijseenheid is voldaan.
b Aan de eisen van de onderwijseenheid is voldaan als het tentamen, dan wel het gemiddelde

van alle tentamenonderdelen met de kwalificatie 5,5 of meer, met "voldoende" of meer, of met
"voldaan" is gekwalificeerd.

3 Als het tentamen met goed gevolg is afgelegd worden de bij de onderwijseenheid behorende
studiepunten in het studievoortgangsysteem Osiris geregistreerd. lndien een tentamen uit

meerdere toetsen bestaat, worden de EC's pas toegekend indien alle toetsen zijn behaald.
ln enkele gevallen (Engels en Nederlands) is het gewogen gemiddelde bepalend.

4 Elk tentamen omvat een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de

student, alsmede de beoordeling van de resultaten van dat onderzoek.

S Het onderzoek kan plaatsvinden door middel van een assessment, schriftelijke of mondelinge

vragen, een presentatie, een studietaak of -opdracht, een werkstuk, het uitvoeren van
praktische verrichtingen, een scriptie, een onderzoeksverslag, een stageverslag, de uitvoering
van stageopdrachten, practica of veldwerk e.d.

7.3 De inrichting van de tentamens

WHW artikel 7 .13lid 2

Aan het begin van iedere onderwijseenheid maken de examinatoren met betrekking tot het

daarbij behorende tentamen onderstaande schriftelijk bekend:
de inhoud (leerstof),
de leerdoelen,
de vorm van het tentamens.
(eventueel) de volgorde waarin de tentamens moeten worden afgelegd,
eventuele hulpmiddelen die tijdens het tentamen zijn toegestaan,
de eventuele deelnameplicht aan (onderdelen van) de onderwijseenheid.

a
b
c
d

f
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I

Een mondeling tentamen is niet openbaar. De examencommissie is bevoegd om in bijzondere
gevallen van deze regel af te wijken (WHW artikel7.13.2j).

De examencommissie is bevoegd om in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld voor studenten met
een functiebeperking), een andere tentamenvorm voor te schrijven dan die welke de
examinator heeft bepaald (WHW arlikel7.13.2).

1

2

7.4 Volgorde van tentamens

WHW artikel 7.13lid2d

7.5 Tijdvakken en frequenties voor het afleggen van tentamens

WHW artikel 7 .13lid 2h en 4

10

11

ln de propedeuse is geen verplichte volgorde van tentamens voorgeschreven.
ln de postpropedeuse is geen verplichte volgorde van tentamens voorgeschreven.

1 Jaarlijks worden per onderdeel minimaal twee gelegenheden aangeboden voor het afleggen
van tentamens. Het hoogst behaalde cijfer blijft van kracht.

Een student mag maximaal aan twee gelegenheden per studiejaar deelnemen.

De in lid 2 genoemde gelegenheden zijn inclusief GK (Gemiste Kans) en OD (Onterecht
Deelgenomen)

De tentamens vinden plaats in de loop van of aan het einde van de studieperiode waarin de
onderwijseenheid of het onderdeel wordt aangeboden. De herkansing vindt plaats op een later
moment in het studiejaar.

De data waarop de tentamens plaatsvinden respectievelijk waarop studietaken en -opdrachten
moeten worden ingeleverd bij de examinator, worden uiterlijk aan het begin van de studiepe-
riode waartoe ze behoren, schriftelijk bekend gemaakt.

Er zijn geen beperkingen voor deelname aan een tweede of volgend tentamen.

De inhoud (en/of vorm) van het tweede of volgende tentamen is gelijkwaardig aan die van het
eerste tentamen, resp. tentamenonderdeel . Zie ook paragraaf 4.11.2.

Het niet deelnemen aan een tentamen geeft geen recht op een extra tentamen in de loop van
hetzelfde studiejaar indien er voor dit studiejaar maar twee tentamengelegenheden worden
aangeboden. De examencommissie is bevoegd om in bijzondere gevallen aan de student
alsnog een extra tentamengelegenheid in hetzelfde studiejaar aan te bieden. Dit is echter
geen recht van de student.

De tentamens voor een studieonderdeel dat is gewijzigd worden nog maximaal een jaar
aangeboden in de oude vorm.

a. lndien een student een studieonderdeel, dat geen onderdeel meer vormt van het
curriculum, niet heeft behaald, dan kan de student betreffende studieonderdeel compenseren
door het uitvoeren van een of meerdere activiteiten, te bepalen door de examencommissie.
b. Deze herkansingsmogelijkheid mag uit een aanvullende of vervangende opdracht en/of
andere wijze van toetsing bestaan, mits daarmee dezelfde competentie getoetst wordt.

Meer specifieke regelingen over tentamens staan vermeld in het zogenaamde
tentamenreglement, zie hiervoor bijlage 9 "Het tentamenreglement".

2

3

4

5

b

7
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12 Specifiek voor ILM:
Voor de invulling van de Vrije Studie Ruimte (Free Electives) geldt dat een eenmaal door de
student gemaakte keuze (invulling met taalcursussen óf invulling met praktijkopdrachten) niet
meer teruggedraaid kan worden.

7.6 Vooruraarden voor een jaarexamen/competentie-examen

Niet van toepassing.

7.7 lnschrijving voor (her)tentamens

Het inschrijven voor tentamens, in welke vorm dan ook, is voor alle studenten verplicht.

Studenten die willen deelnemen aan een tentamen moeten zich daarvoor tijdig inschrijven via
Osiris.

De inschrijving voor een tentamen wordt enkele weken voor aanvang van de desbetreffende
tentamenperiode opengesteld. Bij een herkansing geldt een kortere periode. ln de
jaarplanning van de toetsing staat dit concreet aangegeven (bijlage 10, jaarplanning
tentamens)

4

5

6

7

De duur van de inschrijvingstermijn voor een tentamen is af te lezen uit de jaarplanning van de
tentamens.

Wanneer niet deelgenomen is aan een tentamen en wel is ingeschreven via Osiris wordt een
GK (Gemiste Kans) weergegeven.

Wanneer wel deelgenomen is aan een tentamen en niet is ingeschreven via Osiris wordt een
OD (Onterecht Deelgenomen) weergegeven. Het behaalde resultaat komt te vervallen en er
kan geen aanspraak meer op gemaakt worden.

lndien een persoon niet (meer) is ingeschreven als student en toch deelneemt aan een
tentamen dan wordt dit tentamen ongeldig verklaard en wordt geen resultaat geregistreerd.

7.8 Verhindering van deelname aan tentamen

lndien een student nlet deelneemt aan een tentamen waarvoor hij zich heeft ingeschreven, wordt in
het studievoortgangsysteem een GK (Gemiste Kans) als resultaat ingevoerd. lndien een student van
mening is dat er sprake was van een overmachtsituatie waardoor het niet deelnemen veroorzaakt is
kan hij een, met redenen omkleed, verzoek indienen bij de examencommissie om de GK ongedaan te
maken en/of een extra gelegenheid te krijgen het tentamen af te leggen.

7.9 Stages en praktijkopdrachten

Voordat een 2ejaars student (2011-2012) mag starten met de stage in 2012-2013 dient hij een
competentie-examen met goed gevolg afgelegd te hebben. ln de handleiding praktijkstage 2012- 2013
zullen de criteria beschreven worden waaraan de student in dat gesprek moet voldoen.

7.10 Afstudeeropdracht / scriptie

Studenten uit het voltijdonderwijs die een aanvang willen maken met het afstuderen uit het
programma van het vierde jaar mogen maximaal 4 EC's achterstand hebben over het gehele

3

1
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curriculum Um het derde jaar. Verdere regelingen omtrent afstuderen zijn te vinden in de
studiegids en handleiding afstuderen die op N@tschool te vinden zijn.

Bij de meting van de bovengenoemde studieachterstand wordt de compensatieregeling
toegepast (zie 8.3). De student is verantwoordelijk voor het opheffen van overige
studieachterstand. Het afstudeerrapport kan ingeleverd worden als er nog studieachterstand
bestaat. Het rapport wordt dan wel beoordeeld, maar de student komt nog niet in aanmerking
voor het eindexamen.

7.11 Beoordeling

Alle tentamens worden beoordeeld door de betrokken examinatoren conform de vooraf
gestelde en gepubliceerde beoordelingscriteria en beoordelingsnormen.

ln het geval dat de examencommissie heeft bepaald dat deskundigen van buiten de instelling
(bv. stagebegeleiders) bij de beoordeling worden betrokken, wordt de manier waarop zij
betrokken worden in de beoordeling, beschreven in de studiehandleiding.

Eén of meer van de navolgende beoordelingscriteria zijn van toepassing:
de uitvoering van een studietaak of -opdracht (kwantitatief),
de mate waarin is voldaan aan de specifieke criteria die zijn gesteld aan de studietaak of
studieopdracht (kwalitatief) (bijvoorbeeld de mate waarin de gestelde vragen juist zijn
beantwoord, de mate van deelname aan de uitvoering van een studietaak of studieopdracht in
groepsverband),
de mate van deelname aan practica / praktische oefening; dit criterium is uitsluitend van
toepassing bij de beoordeling van (deel)tentamens die behoren bijonderwijseenheden of
delen van ondenruijseenheden die als practicum met deelnameplicht zijn aangeduid en als
zodanig aan het begin van de onderwijseenheid bekend zijn gemaakt (zie paragraal7.3),

De beoordeling van ieder tentamen wordt uitgedrukt in één van de volgende kwalificaties:
een cijfer uit de reeks van 0 tot en met 10, tot op ten hoogste één decimaal nauwkeurig,
een woordbeoordeling (met bijbehorende afkorting) zoals in de hierna volgende tabel
opgenomen,
voldaan, niet voldaan,

Er bestaat de volgende samenhang tussen cijfers en woordbeoordelingen.

C¡ifers Woordbeoordelinoen Afkortano Voldaan/niet voldaan
0 Nul N

Niet voldaan

1 Zeer slecht zs
2 Slecht S
3 Zeer onvoldoende zo
4 Onvoldoende o
5 Matio M
6 Voldoende

Voldaan
7 Ru¡m voldoendê RV
I Goed G

I Zeer ooed ZG
10 Uitmuntend U
Nvt Fraude FR

Niet voldaan
Nvt Onterecht deeloenomen OD
Nvt Gemiste kans GK
Nvt Niet voldaan NVD
Nvt Vriistellinq VRIJ

Voldaan
Nvt Voldaan VD

Als de student een tentamen meer dan één keer aflegt, geldt de hoogste kwalificatie.

Voor eventuele afrondingen en gemiddelden geldt het volgende:
Het invoeren en het tussentijds presenteren van resultaten geschiedt met afgeronde cijfers (op
ten hoogste één decimaal nauwkeurig).

2

3
a
b

c

4
a
b

c

5

6
a

OE R Vrijetijdsmanageme nl 20 1 1 -201 2 definitieve versie 23



Ciifer Afrondino naar hele c¡¡fers

5.40 5
55,49

5.50 6
65,51

b Btj het gebruik van één decimaal, is een 5,5 of hoger een voldoende resultaat. Bij gehele

cijfers is een 6 of hoger voldoende resultaat.
c lndien cijfers worden afgerond, gebeurt dat als volgt: tot n,50 naar beneden (cijfer wordt 'n'),

vanaf n,50 naar boven (cijfer wordt 'n+1').

Voorbeeld

d Voor het berekenen van gemiddelden en compensaties geldt dat woordbeoordelingen, zonder
numerieke equivalent, niet het onderwerp van berekeningen kunnen zijn.

e Alleen beoordelingen met een numeriek equivalent tellen mee met de berekening het
gemiddelde resultaat van een student.

f Gemiddelden kunnen uitsluitend als gewogen gemiddelde worden bepaald, waarbij de

weegfactoren gehele getallen zijn.

7 De cijfers op de cijferlijst die uitgereikt wordt bij het getuigschrift van het propedeuse en
postpropedeuse examen zijn afgeronde gehele cijfers.

7.12 Bekendmaking van de tentamenuitslag

WHW artikel 7 .13lid 20

1 De examinator stelt de uitslag van een tentamen vast en venrerkt deze in Osiris, binnen 10

werkdagen gerekend vanaf de dag waarop het tentamen is afgelegd. Met het verwerken van

de uitslag wordt deze (in concept) gepubliceerd in Osiris.

2 De opleiding zorgt voor het vaststellen (is definitief maken) van de uitslagen in Osiris. Binnen

vijf werkdagên nã de inzageperiode van het tentamen (zie paragraal T.15) worden de

uitslagen vastgesteld. Hiermee worden de uitslagen uiterlijk 25 werkdagen na het tentamen

vastgesteld.

3 De uitslag van een tentamen dient uiterlijk drie volle werkdagen voor de tweede kans bekend

te zijn. lnðien deze termijn niet gehaald wordt, wordt het tentamen uitgesteld tot een door de

academiedirecteur nader te bepalen datum. Hierbij dient rekening gehouden te worden met
paragraaf 7.15 lid 1. Een afwijking dient ook tijdig per email of intranet aan de studenten
gemeld te worden.

4 lndien een eventuele tweede opdracht voortborduurt op een eerdere opdracht dient de uitslag

van de eerste opdracht bekend te zijn voordat de tweede opdracht ingeleverd dient te zijn.

5 lndien de student zich niet kan vinden in de beoordeling kan hij, indien er een terinzagelegging

is, binnen twee weken na deze terinzagelegging een bezwaarschrift indienen bij de voorzitter
van de examencommissie. De examencommissie beslist binnen zes weken op een ingediend

bezwaarschrift.

6 lndien de student het niet eens is met de eerder vermelde beslissing kan hij in beroep bij het

College van beroep voor de examens van NHTV Breda.

T De academiedirecteur kan, indien daar aanleiding toe is, añruijken van het gestelde in lid 1,

met dien verstande dat een añryeging gemaakt wordt tussen de rechten en plichten van de

betrokken studenten en die van de betrokken docenten. Een afwijking dient echter wel tijdig
per email, ELO of intranet aan de studenten gemeld te worden.
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7.13 Geldigheidsduur

1 De geldigheidsduur van een met goed gevolg afgelegd tentamen is onbeperkt.

2 Met succes afgesloten propedeuses blijven onbeperkt geldig.

3 Behaalde resultaten van tentamens van een nog niet afgesloten postpropedeuse blijven geldig
met een maximum van 10 jaar bij een onderbreking in de inschrijving. Hierbij dient rekening te
worden gehouden met paragraaf 6.4.

ln afwijking van lid I en lid 3 kan de examencommissie met betrekking tot een
ondenruijseenheid, waarvan het tentamen langer dan vier jaar geleden is behaald, een
aanvullend dan wel vervangend tentamen opleggen alvorens de student wordt toegelaten tot
het afleggen van het examen van de bacheloropleiding.

7.14 Bewaring

Opgaven voor schriftelijke tentamens worden minstens één jaar bewaard.

Onder opgaven worden in dit verband verstaan zowel de opgaven die worden uitgereikt bij
groepsgewijs georganiseerde schriftelijke tentamens, als ook opdrachten en studietaken
(meestal opgenomen in studiehandleidingen) die worden beoordeeld.

Onder beoordelingsresultaten wordt in dit verband verstaan de kwalificaties van tentamens
zoals die worden vastgelegd in het studievoortgangsysteem.

Al het beoordeelde schriftelijke tentamenwerk en bijbehorende schriftelijke beoordelingen
worden tenminste tot één jaar na het afleggen van het betreffende tentamen bewaard.

Kopieën van getuigschriften en de cijferlijsten behorende bij het getuigschrift worden 50 jaar
bewaard (archiefwet).

Persoonsgegevens worden 50 jaar bewaard (met inachtneming van de wetgeving op het
gebied van de bescherming van persoonsgegevens).

De in lid I en in fid 2 genoemde termijnen worden verlengd indien dat nodig is in verband met
een beroepsprocedure.

7.15 lnzage

ln de termijn van 10 werkdagen na het bekendmaken van het resultaat heeft iedere student
het recht op inzage in de uitwerkingen van zijn schriftelijke tentamen en de beoordeling, met
dien verstande dat dit drie werkdagen voor de tweede kans gerealiseerd moet zijn. Het
moment van inzage wordt bepqald door de docent.

ln de termijn van 10 werkdagen na het bekendmaken van het resultaat van een schriftelijk ten-
tamen kan elke belanghebbende kennis nemen van de vragen en de opdrachten van het
desbetreffende tentamen en, zo mogelijk, van de normen aan de hand waarvan de beoorde-
ling heeft plaatsgevonden (WHW arlikel7.13.2q). Het moment van kennisneming wordt
bepaald door de docent.

De academiedirecteur kan, indíen daar aanleiding toe is, afwijken van het gestelde in lid 1 en
2, met dien verstande dat een afirueging gemaakt wordt tussen de rechten en plichten van de
betrokken studenten en die van de betrokken docenten. Een afrrvijking dient echter wel tijdig
per email of intranet aan de studenten gemeld te worden.

1

2

3

4

5

1

2

3
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7.16 Vriistellingen

7.16.1 Vriistellingen tot het afleggen van tentamens

WHW artikel 7.13.2r

1 De examencommissie kan vrijstelling verlenen van het afleggen van bepaalde examens of

tentamens.Alsredenkanondermeerwordenaangevoerd:
- een omc¡eãiãóorlopen EVC (Erkennen van élders venruorven Competenties) procedure

bij NHTV Breda of elders,
- een Performance-assessment'

2 Naast het genoemde in lid 1 kan de examencommissie een student op schriftelijk verzoek'

vr'rjstelling verfeñén van het afleggen van één of meer tentamens, op grond van het bezit van

een akte, o¡promã, geìuificnrinói andere verklaring waaruit blijkt dat de student reeds aan de

vereisten van het désbefreffende tentamen heeft voldaan.

3 vrijstellingen dienen te worden aangevraagd uiterlijk.zes weken voordat het blok begint waarin

het betreffende studieonderdeel aangebodän wordi. Voor de onderdelen van blok A geldt

daarvoor de uiterste datum van 1 oktober van het lopende studiejaar'

4 De procedure voor het aanvragen en verlenen van vrijstellingen is als volgt:

a De student dient een schriftelijk en onderbouwd verzoek in tot vrijstelling voor een tentamen

bij de voorzitter van de examencommissie. Het verzoek wordt vergezeld van de volgende

bescheiden:
-eenkopievanhetbehaaldegetuigschrift,akte,dþlomaofverklaring'
.eenkopievandedaarbijbehorendelijstvankwalificaties'
_ een lijsì van bestudeerdä literatuur, collegedictaten, readers, etc.,

- indien de inhoud van het onderdeei waa'ioor vrijstelling wordt gevraagd.geen onder-

deel is geweest van het examen of tentamen, dient de student een bewijs te overleggen

waaruit olijr.t oat hij het desbetreffende onderdeel heeft gevolgd'

b De examencommissie beslist zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 20 werkdagen na

indiening van net vLzoek, al of niet ¡n oüe¡eõ m'ei oe betrokken examinatoren, of het verzoek

wordt gehonoråãio áãn *ãtwordt afgewezen-en stelt de student hiervan op de hoogte' Een

kopie üan het besluit wordt opgeslagen in het dossier van de student.

c Een toegekende vrijstelling wordt als behaald tentamen geregistreerd in het

studievoortg"ng"v"iããr Jp o" o"trr dat de vrijstelling wordt verleend. De beoordeling wordt

geformuleeid ais 
IVRU' en geldt daarmee als voldaan'

d lndien een student vrijstelling krijgt voor (een deel.van) de propedeuse wordt deze vrijstelling

pas geregistr""iO in net stud]evóórtgangiysteem indien de,eerste 60 EC's van de

daadwerketijf ã"n ÑHW Breda gevãlgð"butsu.s"n ygoL die opleiding (waarvoor de

vrijstelling wordt verkregen) ook daadwerkelijk behaald zijn'

5 lndien de examencommissie een vrijstelling verleent, ontvangt de student hiervan een

schriftelijke bevestiging.

6 De student kan beroep aantekenen tegen de beslissing van de examencommissie bedoeld

onder lid 4b bij het College van beroep voor de examens'

7.16.2 Beoordelingskaders examencommissie bij het verlenen van de vrijstelling

Verzoeken tot vrijstelling zullen door de examencommissie getoetst worden aan het

competentieprofiet van ãe ópleio¡ng vrijetijdsmanagement. Daarbij zal o'a' gekeken worden naar de

volgende criteria:
De evt. uitgevoerde oPdracht
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- De verworven kennis en vaardigheden
- De ontvangen beoordeling (door een deskundige)

De examencommissie beslist of een vrijstelling al of niet wordt afgegeven

7.17 Gedragsregels bij tentamens

7.17.1 Legitimatie

Tijdens alle tentamens is legitimatie met de smartcard verplicht.
De student dient tijdens het tentamen zijn eigen NHTV smartcard met foto zichtbaar voor de
toezichthouder(s) op zijn tafel te leggen. Als de student niet in staat is zijn NHTV smartcard te tonen,
dient hij zich voor aanvang van het tentamen te melden met een geldig legitimatiebewijs (paspoort,
rijbewijs of identiteitskaart) bij het secretariaat van de opleiding die het tentamen organiseert. Daar
kan een verklaring worden afgegeven dat dient als bewijs dat de persoon als student ingeschreven
staat. Met de combinatie van deze verklaring en een geldig legitimatiebewijs kan de student alsnog
toegang krijgen tot het tentamen. De verklaring dient aan de surveillant te worden afgegeven, deze
maakt hiervan ook een aantekening op de presentielijst.

7.17.2 Verdere gedragsregels

Een schriftelijk tentamen wordt afgelegd onder toezicht van tenminste één examinator of één
surveillant, daartoe aangewezen door de examencommissie.

Alle aanwijzingen van de examencommissie, examinator of surveillant, dienen door de student
te worden opgevolgd. Te gebruiken hulpmiddelen bij het tentamen zijn in de
tentameninstructie of op de tentamenopgaven vermeld.

Het verloop van een schriftelijk tentamen wordt in een verslag of protocol vastgelegd. Hierin
wordt het tijdstip van aanvang en beêindiging, almede de namen en handtekeningen van de
deelnemende studenten en eventuele onregelmatigheden vermeld.

ln alle gevallen waarin de bovenstaande regels niet toepasbaar zijn, beslist het AfL-
tentamenreglement (zie bijlage 9).

7.18 Calamiteitenregeling

Onder een calamiteit wordt verstaan de situatie waarin alle aanwezigen het gebouw tijdens de
tentamentijd onmiddellijk moeten verlaten als gevolg van alarm. ln deze situatie wordt het tentamen
ongeldig verklaard en wordt al ingeleverd werk niet beoordeeld. Zo spoedig mogelijk wordt een nieuw
tentamen aangeboden en worden studenten geïnformeerd over de plaats, datum en tijd van het
nieuwe tentamen.

7.19 Fraude en plagiaat

WHW art kel 7 .12lid 4

Er is sprake van fraude indien voor, tijdens of na de definitieve vaststelling van het resultaat
van een tentamen naar voren komt dat de te beoordelen prestatie geheel of ten dele
afkomstig is van anderen (met uitzondering van correcte bronvermeldingen), ontleend is aan
of verkregen met behulp van niet toegestane hulpmiddelen en/of door anderen onder een
valse identiteit tot stand is gebracht.

2

3

4

1
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2 Als een student zich aan enige vorm van fraude schuldig maakt, kan hem door de

academiedirecteur verdere dãelname aan de tentamens in de desbetreffende of volgende

t"ntãr"np"riode worden onÞegd. De academiedirecteur kan voorts de student ook als

.ãnði¡á opt"gg"n dat de in die tãntamenperiode afgelegde tentamens ongeldig zijn. Fraude

kan confòrm-úlHW artikel 7.12b lid 2 gestraft worden met schorsing gedurende maximaal een

jaar. Tegen de besluiten van de académiedirecteur kan beroep worden ingesteld bij het

College van beroep voor de examens.

lndien de onregelmatigheid of fraude eerst na afloop van het examqn wordt ontdekt, kan de

examencommiésie de student het getuigschrift als bedoeld in artikel 7.11 van de WHW

onthouden of kan zij bepalen dat dé betiokken student het getuigschrift slechts kan worden

uitgereikt na een hernieuwd tentamen in de door de examencommissie aan te wijzen

onderdelen en op een door haar te bepalen wijze.

Alvorens een beslissing ingevolge het eerste, tweede of derde lid te nemen, hoort de

examencommissie Oe õtuOlnt eñ eventuele belanghebbenden. Van dit horen wordt een

verstag gemaakt, dat door de student ondertekend wordt voor gezien of akkoord, eventueel

met dðãantefening 'gezien, maar niet akkoord'. De examencommissie deelt haar beslissing

onu"*i¡tO mede aãnãe student, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. Tevens

wordt de beroepsmogelijkheid voor de student aangegeven'

De examencommissie maakt van de beslissing een rapport en vermeldt de feiten waarop de

beoordeling steunt.

De desbetreffende student heeft te allen tijde het recht om binnen vier weken tegen één van

de bovengenoemde beslissingen van de examinator, de toezichthouder tijdens het tentamen'

de exame-ncommissie of de vóorzitter van de examencommissie in beroep te gaan bij het

College van beroep voor de examens. De beroepsprocedure is opgenomen in het 'Reglement

van oide van het College van beroep van NHTV Breda''

De student geeft met het inleveren van werkstukken impliciet toestemming voor opname van

het werkstu[ in het databestand van antiplagiaatsoftware. ln het geval dat het werkstuk

vertrouwel¡fe bedrijfsgegevens bevat die opname in zo'n databestand ongewenst maken

dient dat aän de examinãtor ter kennis gebracht te worden. Werkstukken in digitale vorm

ro!"n niet voorzien zijn van een softwãrematige blokkering tegen antiplagiaatsoftware

(Ephorus plagiarism control).

3
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7
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7.20 Verklaring van tentamens

WHWartikel 7.11

Ten bewijze dat een tentamen met goed gevolg is afgelegd, wordt door de desbetreffende

exam¡naior een daarop betrekking ñeUOeñO bewijsstuk uitgereikt. Het periodiek uitgereikte

studievoortgangoverzicht (zie paragraaf 6.3 lid 4) wordt mede als bewijsstuk beschouwd.

De student die meer dan één tentamen met goed gevolg heeft afgelegd en aan wie geen ge-

tuþschrift als bedoeld in paragraaf 8.5 lid 3, 4 of 5 kan worden uitgereikt, ontvangt op verzoek

eeñ verklaring van de examencommissie waarin de tentamens zijn vermeld die met goed

gevolg zijn aflelegd. De student dient het verzoek schriftelijk in te dienen bij de voorzitter van

de examencommissie.
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Hoofdstuk I Examens

8.1 Propedeuse examen

WHW artikel 7.8 en 7.10

De student is geslaagd voor het propedeuse examen als hij heeft voldaan aan de eisen van alle
tentamens behorende bij de onderwijseenheden van de propedeuse van de opleiding. Dit examen is
het eerste examen van de HBO opleiding. Met het behalen van dit examen heeft de student 60 EC's
behaald. Hierbij zijn ook de eventuele compensatieregelingen zoals vermeld in paragraaf 8.3.1 van
toepassing.

8.2 Postpropedeuseexamen

WHW art¡kel 7.10

8.2.1 Postpropedeuse examen als onderdeelvan de HBO bachelor

De student is geslaagd voor het postpropedeuse examen als hij heeft voldaan aan de eisen
van alle tentamens behorende bij de onderwijseenheden van de postpropedeuse. Hiermee
heeft de student 180 EC's behaald. Hierbij zijn ook de eventuele compensatieregelingen zoals
vermeld in paragraaf 8.3.2 van toepassing.

Het postpropedeuse examen is het tweede examen van de HBO bachelor. Bij het behalen van
zowel het propedeuse als het postpropedeuse examen heeft de student de HBO bachelor
opleiding afgerond en in totaal240 EC's behaald.

8.2.2 Postpropedeuse examen Associate degree

Niet van toepassing

Compensatiemogelijkheden

1

2

8.3

8.3.r Gompensatiemogelijkheden in de propedeuse

ln de propedeuse ís geen compensatie mogelijk. Bij de competenties waar sprake is van
deelproducten of deeltentamens (Nederlands, Engels, Bedrijfsvoering) dienen de afzonderlijke cijfers
minimaal een 5,0 te zijn en het gemiddelde van de cijfers een 5,5.

8.3.2 Gompensatiemogelijkheden indepostpropedeuse

lndien de student een minor volgt mag het resultaat van een tentamen binnen een minor niet
gecompenseerd worden met een ander resultaat binnen dezelfde minor noch met een
voldoende resultaat uit het overige examenprogramma. Daarnaast mag een onvoldoende
resultaat in het examenprogramma ook niet gecompenseerd worden met een voldoende
resultaat voor een tentamen in de minor.
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2 De onderstaande regeling is van kracht voor cohorten van studenten van instroomjaar 2009

en eerder

b

c

1

2

3

De compensatieregeling voor het tweede studiejaar is als volgt:

- één project dai afgãsloten is met het cijfer 5 mag gecompenseerd worden met één project

dat afgesloten is met het cijfer 7.

- één cursus die afgesloten is met het cijfer 5 mag gecompenseerd worden met één cursus

die afgesloten is met het cijfer 7 en die minimaal hetzelfde aantal EC's waard is.

- daarnaast mag één subonderdeel van de cursussen Marketing/Ondernemen en

lmagineering/Þrojectmanagement met het cijfer 5 gecompenseerd worden met één cursus

die afgesloten is met het cijfer 7

Voor ILM geldt dat compensatie NIET mogelijk is voor lnternational courses en Crash courses

zoals die ùermeld staan in het ILM programma/spoorboekje (zie bijlage 4).

ln het derde en vierde jaar in de postpropedeuse is geen compensatieregeling van

toepassing.

8.4 Voonraarden voor het aanvragen van het postpropedeuse examen

Voor het aanvragen van het postpropedeutisch examen dient het propedeuse examen

behaald te zijn.

De examencommissie stelt voorafgaand aan het afsluitende examen vast of de

student alle studieonderdelen van de postpropedeuse voldoende heeft afgesloten'

Drie maal per studiejaar wordt de gelegenheid geboden tot het afleggen van het afsluitende

tentamen van de postpropedeuse (= eindexamen)
De periode tussen de'startdatum van het afstuderen en het moment van het afleggen van het

afsluitende examen mag voor een gekozen onderwerp maximaal 2 jaar beslaan'

8.5 Bekendmaking van de examenuitslag

O.a. WHW artkel 7.11

1 De examencommissie stelt de uitslag van het propedeuse examen vast, zodra de student

voldaan heeft aan de eisen van de tentamens die behoren bij de onderwijseenheden van de

propedeuse. Diegenen die geslaagd zijn voor het propedeuse examen worden opgenomen in

een proces-verbãal opgemãakt naãr aanleiding van de examenvergadering, conform het

afgesproken format proces-verbaal NHTV Breda

2 Ten bewijze dat het propedeuse examen met goed gevolg is afgelegd, wordt door de

examencommissie een getuigschrift met bijbehorende cijferlijst uitgereikt. Het getuigschrift en

de cijferlijst voldoen aan de voorschriften terzake van NHTV Breda.

3 De examencommissie stelt de uitslag van het postpropedeuse examen vast, zodra de student

voldaan heeft aan de eiben van de tõntamens die behoren bij de onderwijseenheden van de'
postpropedeuse. Diegenen die geslaagd zijn voor het postpropedeuse examen worden

bpgànomen in een põces-verbãal opgemaakt naal aq{eiding van de examenvergadering'

coñform het afgesproken format proces-verbaal NHTV Breda'

Ten bewijze dat het postpropedeuse bachelorexamen met goed gevolg is afgelegd, wordt

door de e*amencommissie een getuigschrift met bijbehorende cijferlijst en diploma

supplement uitgereikt. Het getuigscnrift, ¿e cijferlijst en het diploma supplement voldoen aan

de voorschriften terzake van NHTV Breda.

4
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8.6 Graadverlening

WHWart¡kel 7.'l0a

8.6.1 HBO bachelor

Het College van Bestuur verleent de graad van Bachelor aan degene die met goed gevolg het
propedeuse en het postpropedeuse examen van de bacheloropleiding heeft afgelegd en voegt aan
een graad toe de vermelding van het vakgebied of het beroepenveld waarop de graad betrekking
heeft (zie paragraaf 1.3 lid 4 voor correcte vermelding van de graad).

8.6.2 Associate degree
WHWartikel 7.10b

Niet van toepassing.

8.7

8.7.1

Judicium'Cum laude'

Propedeuse

1

2

3

4

5

lndien de examinandus aan alle onder lid 1,2 en 3 genoemde voorwaarden voldoet, wordt aan
betrokkene het predikaat'cum laude' ('with distinction') toegekend:

Er is aan de examinandus maximaalvoor 15 EC's vrijstelling verleend.

Alle met een cijfer gewaardeerde resultaten zijn 8 of hoger.

Er is nimmer sprake geweest van fraude tijdens de propedeuse.

Het predikaat'cum laude'wordt op het getuigschrift vermeld.

lndien de onder lid 2 bedoelde resultaten 9 of hoger bedragen, dan wordt het predikaat
'summa cum laude' (with highest distinction) toegekend. ln dat geval wordt dit predikaat op het
getuigschrift vermeld.

De examencommissie kan in bijzondere gevallen van de bovenstaande voon¡vaarden afiruijken.

Alleen de vastgestelde eindcijfers voor competenties, die op de cijferlijst vermeld staan, tellen
mee in de cum laude regeling. De onderliggende deelcíjfers tellen hierin niet mee.

8.7.2 Postpropedeuse

lndien de examinandus aan alle onder lid 1 t/m 5 genoemde voorwaarden voldoet, wordt aan
betrokkene het predikaat'cum laude' ('with distinction') toegekend:

1 Er is aan de examinandus maximaal voor 60 EC's vrijstelling verleend.

Alle met een cijfer gewaardeerde resultaten, gericht op het examen, zijn 8 of hoger. Het betreft
twee resultaten:
. Het cijfer voor "de theorie": het gewogen gemiddelde van alle eindcijfers behorende bij

het examenprogramma van de postpropedeuse, die op de cijferlijst vermeld staan,
met uitzondering van het cijfer voor het eindexamen.

. Het cijfer voor het eindexamen.

lndien meer dan het vereiste aantal studieonderdelen is behaald, zijn uitsluitend de tentamens
die deel uitmaken van het examenprogramma, zoals opgenomen in de onderwijs- en
examenregeling van de betrokken opleiding, van belang voor de vaststelling.

6
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4 lndien de examinandus studieonderdelen uit het bachelorprogramma in het buitenland heeft

gevolgd en/of een afrondende stage heeft afgelegd, oordeelt de examencommissie over de

waarde en de weging van dat onderdeel /die onderdelen.

Er is nimmer sprake geweest van fraude tijdens de gehele opleiding'

Het predicaat 'cum laude'wordt op het getuigschrift vermeld.

lndien de onder lid 2 bedoelde resultaten 9 of hoger bedragen, dan wordt het predicaat
,summa cum laude' (with highest distinction) toegekend. ln dat geval wordt dit predikaat op het

getuigschrift vermeld.

5

6

7
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Hoofdstuk 9 Examencommissies en andere relevante
commissies

9.1 Examencommissie

Voor elke opleiding of groep van opleidingen (zie paragraaf 1.3 lid 4) wordt door het College van
Bestuur een examencommissie ingesteld krachtens arlikel7.12 van de WHW.

9.1.1 Benoemingensamenstellingexamencommissie

1 Het aantal leden van de examencommissie wordt vastgesteld door het College van Bestuur

2 Een lid van de examencommissie wordt door het College van Bestuur benoemd voor een
periode van 4 jaar en is éénmaal herbenoembaar.

3 De (leden van de) examencommissie is/zijn onafhankelijk en deskundig. Het College van
Bestuur draagt er zorg voor dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de
examencommissie voldoende wordt gewaarborgd.

Het Colfege van Bestuur benoemt de leden op basis van hun deskundigheid op het terrein van
de desbetreffende opleiding of groep van opleidingen. Tenminste één lid is als docent
verbonden aan de opleiding of aan één van de opleidingen die tot de groep van opleidingen
behoort. Externe leden kunnen deel uit maken van de examencommissie of een externe
deskundigheid kan worden geconsulteerd. Leden van het managementteam/directieleden
kunnen geen (adviserend) lid zijn van de examencommissie.

Voordat het College ván Bestuur tot benoeming van een lid overgaat, hoort het College van
Bestuur de leden van de desbetreffende examencommissies.

De zittingsperiode start per 1 september van enig jaar.

Het lidmaatschap van de examencommissie eindigt door het aflopen van de zittingstermijn,
zoals bedoeld in lid 2 van deze paragraaf of eindigt wanneer het lid geen deel meer uit maakt
van de desbetreffende opleiding of groep van opleidingen zoals bedoeld in lid 4 van deze
paragraaf.

Een lid van de examencommissie kan te allen tijde het lidmaatschap beëindigen door een
schriftelijke opzegging aan het College van Bestuur.

9.1.2 Taken en bevoegdheden examencommissie

1 De wettelijke taken en bevoegdheden van de Examencommissie zijn

a het uitreiken van een getuigschrift aan studenten als bewijs dat het examen met goed gevolg
is afgelegd,
het op objectieve en deskundige wijze vaststellen of een student voldoet aan de voonryaarden
die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die
nodig zijn voor het verkrijgen van een graad,
het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens,
het vaststellen van de richtlijnen en aanwijzingen binnen het kader van de onderwijs- en
examenregeling om de uitslag van tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen,
het verlenen van toestemming aan een student om een door die student samengesteld
programma te volgen,

b

6

7

I

c
d

e

OE R Vrijetijdsma na geme nt 20 1 1 -201 2 definitieve versie 33



f het verlenen van vrijstellingen voor het afleggen van één of meer tentamens c.q. een verkort

traject,
g hei recht van een student of extraneus ontnemen, die fraudeert, van één of meer door de

examencommissie aan te wijzen tentamens of examens gedurende een door de

examencomriõiiá ie bepaleî termijn van ten hoogste één jaar. Bij ernstige fraude kan het

College uan gesirrr op üoorstel u"n d" examencommissie de inschrijving voor de opleiding

van de betrokkene deflnitief beëindigen'
h aanwijzen van examinatoren voor het afnemen van tentamens en het vaststellen van de

uitslag daarvan,
i het vaststellen van het examenbeleid,
j het vaststellen uãn rejeS over de uitvoering van de taken en bevoegdheden, zoals bedoeld in

sub a Vm i van dit artild en over de maatregelen die zij in dat verband kan nemen,

k optreden als p"rti¡ n"t"ns de opleiding of groep van opleidingen indien een student een

bäroepsschrift indient bij het College van beroep voor de examens'

2 HetCollege van Bestuur verleent een mandaat aan de examencommissie om het bepaalde in

de Regeling bindend studieadvies uit te voeren'

3 De examencommissie stelt jaarlijks een verslag van de werkzaamheden van de

examencommisiraop zoats OeOóeld in paragrã af 9.1.2lid 1 en 2. Dit verslag betreft het

voorgaande studiejaår dat loopt tot en met 3Ó september en is jaarlijks per 1 november

beschikbaar. Dit vérslag bevat een verantwoording over de taken en bevoegdheden' een

overzicht van de genotñ"n beslissingen, conclusies bij de taakuitvoering door de

examinatoren, co-nclusies over roostêring en tentaminering en gevraagde en ongevraagde

adviezen en observaties'

9.1.3 Werkwiizeexamencommissie

1 Het College van Bestuur wijst het dagelijks bestuur aan bestaande uit de voorzitter, de

vlcevoorzitt"r en de secretáris uit de leden van de examencommissie'

2 Devoorzitter is bevoegd de examencommissie bijeen te roepen'

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de examencommissie' lndien deze

añrvezij is, leidi de vicevooizitter de vergadering. lndien ook deze afwezig is, wijst de

vergadering zelf een voorzitter aan'

De secretaris van de examencommissie heeft in ieder geval de volgende taken: het

voorbereiden van de vergaderingen, het bepalen van de urgentie van binnengekomen

uãrroet en, de verslagleg;ging en net ter inzage leggen van verslagen, het bewaken van

nétgãen in de vergadãriñlen is besloten en de verantwoordelijkheid voor het archiveren van

behandelende verzoeken en onderwerpen.

De examencommissie komt, volgens een van te voren vastgesteld schema, voltallig bij elkaar

õr foóànOe zaken te behandelen. Voor urgente zaken kan een extra vergadering worden

gepland.

De vergadering van de examencommissie is openbaar, tenzij de examencommissie anders

beslist.

De examencommissie besluit bij meerderheid van stemmen. De examencommissie streeft

naar besluitvorming op basis van consensus. lndien de stemmen staken, dan is het oordeel

van de voorzitter doorslaggevend.

De examencommissie kan slechts besluiten nemen, indien tenminste 2/3 van het aantal leden

ter vergadering aanwezig is.

Na een vergadering van de examencommissie dienen in ieder geval de betrokken student(en)

poãrg""ñ¿e moñdeling door een lid,van het dagelijks bestuur van de examencommissie te

3
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y""rlflrå:"formeerd. Het schriftelijk besluit wordt binnen tien werkdagen aan betrokkene(n)

10 studenten kunnen tegen besluiten van de examencommissie of een examinator binnen zesweken in beroep gaan bij het College van beroep voor dã examens.

11 ln zeer spoedeisende g.evallen of urgente zaken kan de voorzitter van de examencommissieeen beslíssing nemen. ln deze gevaien dient de uoorz¡tt"iáit per direct te melden aan devoltallige examencommissie. lndien één lid of meerdeie-t"¿àn u"n de examencommissie naaraanleiding van deze melding een vervroegd bij elkaar r<omãn van de examencommissiewenselijk achten, wordt de voltallige examencómmissie op zo kort roéãlùtã iåir¡Å o¡""ngeroepen.

12 lndien een student bij de examencommissie een verzoek of een klacht indient waarbij eenexaminator betrokken is die lid is van de 
"*"r"n"orÃir.i", o"n neemt ¿è uôtiok ånexaminator geen deer aan de behandering van het u"rioãt & oe kracht.

9.1.4 Rechtsbescherming examencommissie

Het college van Bestuur draagt er zorgvoor dat de leden van de examencommissíe niet uit hunhoofde van hun lidmaatschap van de 
".-*"t"n"ormissie 

worden benadeeld in hun positie binnenNHTV Breda.

9.1.5 Slotbepalingen

ln de gevallen waarin deze regeling niet voorziet, besrist het colrege van Bestuur

9.2 Opleidingscommissie

De taken en bevoegdheden van de opleidingscommissie zijn:

1' Advies uítbrengen over de ondenrvijs- en examenregeling aan de academiedirecteur

2' Alvorens het college van Bestuur deze regeling vaststelt; voornoemd advies wordt zospoedig mogelijk ter kennisneming aa n oJlec-ezeg g"lr"h"prirad verzonden.

3. Het jaarlijks beoorderen van de wijze van uitvoeren van de ondenruijs- enexamenregeling;

4' Het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de academieraad en deacademiedirecteur over alle anderJaa-ngelegenheoenGtrènenoe het onderwijs in dedesbetreffende opreiding of groep van oþteioing"n; uoornoerã ã¿u¡"" wordt zospoedig mogerijk ter kennisneming aan àe Medizegú;;Ëp;;ad verzonden.

De volledige versie van de Regeling opleidingscommissies NHTV Breda staat op intranet.
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10.1 Herziening, vaststelling en inwerkingtreding

lDeacademiedirecteurevalueert.minimaaléénkeerperjaarsamenmetde
opleidingscommìssie de geldende OER'

2Ðeacademiedirecteurstelt,medeopbasisvanadviezenvandeopleidingscommissie,de
conceptversi" ï;;'ä' õÈ-C' oó ioot'het nieuwe studiejaar'

3DeacademiedirecteurlegtdevastgesteldetekstterinstemmingVooraandeacademieraad

4 De academiedirecteur stelt' na toetsing van de OER' deze vast'

SHetCollegevanBestuurkeurtdeoERgoedenvraagtdemedezeggenschapsraad(MR)om
instemming'

6Deacademiedirecteurisverantwoordelijkvoorhetfeitdatrelevanteopleidingsdocumenten
conform de onderwijs- en examenregelihg zijn opgesteld'

TDeacademiedirecteurdraagterzorgvoordatstudentenenpersoneeltijdig,dochuiterlijkl
september u"n n"t studiejaar_waar"å"däbËïË;;*"ti*,l,ioroén 

gginformeerd over de

OER. ln ieder gevat dient de Oen ui"i[¡äöäË; ãot t gepu¡ticeerd te worden op

Hoofdstuk l0 Vaststelling en wiiziging van de onderwijs- en

examenregeling

internet en intranet'

10.2 Wiiziging

1

2

Wå,,'j,"'l?fJì"iî:ï"'ffiË:"""åii'J3,1åî.51::::,:Ïli:'åå,îå"^îi3 
Î["'ï"Î::l';J3""rl:"'

Wijzigingen kunnen, voorts niet ten nadele van de studenten van invloed zijn op:

-''-d; réeds met succes afgelegde tentamens'

: :; å:":;r:"t.:'ï::RJ,iï1"{çi,,*rncommissie 
krachtens deze reserins ten aanzien

äá student reeds-heeft genomen'

NoodzakelijkewijzigingenindeoERworden,nabesprekingvandevoorstellenmetde
ooleidinsscommissie,ffi;'Ë""d"ti"¿i'""tti'ñä;;;;i"astgesteldenterinstemming
ãäñ Jå ãðã¿emieraad voorselesd'

De academiedirecteur stelt' na toetsing van de wijzigingen van de OER' deze vast'

HetCollegevanBestuurkeurtdegewijzigdeoERgoedenvraagtdemedezeggenschapsraad
om instemming'

WijzigingenvandeOERworden'zodra'zezijnvastgesteld'viadeiinnendeacademie
oebruikeliike r"n"'"näliËäül;il^ uer.e'{i;ää;îiñ¡e vorm van een (cumulatier)

irijzigingsoverzicht'

3
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6
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10.3 Onvoorziene omstandigheden

lndien zich omstandigheden voordoen waarin de OER zou moeten voorzien doch dit niet doet
beslist de voorzitter van de examencommissie, in overleg met de academiedirecteur. ln de
schriftelijke argumentatie naar de desbetreffende student(en) worden omstandigheden,
overwegingen en beslissingen toegelicht (en wordt de mogelijkheid van een
beroepsprocedure vermeld ).

lndien zich binnen de examencommissie bij de interpretatie van regelingen uit de OER
verschillen van mening voordoen beslist de academiedirecteur in overleg met de voorzitter
van de examencommissie.

OER Vrijetijdsmanagement 201 1 -2012 definitieve versie 37



2

Hoofdstuk ll Overige bepalingen

11.1 Hardheidsclausule

De examencommissie is bevoegd tegemoet te komen aan onbillijkheden van zwaarwegende
aard die zich bij de toepassing van deze regeling mochten voordoen, alsmede beslissingen te
nemen in zaken waarin deze regeling niet voorziet. Om te bepalen of de hardheidsclausule
toegepast moet worden weegt de examencommissie de belangen van de student en die van
de opleiding. Voor gevallen waaromtrent een onmiddellijke beslissing noodzakelijk is, beslist
de voozitter van de examencommissie of diens plaatsvervanger. ln het laatste geval doet
deze zo spoedig mogelijk melding aan de leden van de examencommissie.

De student richt daartoe een met redenen omkleed schriftelijk verzoek aan de
examencommissie. De examencommissie beslist op het verzoek en deelt de beslissing
schriftelijk en gemotiveerd aan betrokkene mede, onder vermelding van de
beroepsmogelijkheid.
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Bijlage I Begripsbepalingen bij het OER

ln deze regeling wordt verstaan onder:

Academie

Academiedirecteur

Academieraad

Accreditatie

Afstudeerrichting

Organisatorische eenheid als bedoeld in artikel 10.3a WHW,
waarbinnen één of meer opleidingen worden aangeboden.

Leidinggevende functionaris van een academie. De
academiedirecteur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken
in een academie op grond van door het College van Bestuur
gemandateerde taken en bevoegdheden.

Een per academie ingesteld orgaan, zoals bedoeld in artikel 10.2S
WHW, dat het instemmingsrecht en adviesrecht uitoefent dat
toekomt aan de medezeggenschapsraad, voor zover het
aangelegenheden betreft die de academie aangaan.

Het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van een
opleiding positief is beoordeeld, zoals bedoeld in artikel 1.1 sub s
WHW.

Specialisatie binnen een bepaalde postpropedeuse van een
opleiding.

Een Associate degree opleiding is een opleiding van twee jaar met
een studielast van tenminste 120 studiepunten zoals bedoeld in
artikel 7.8a lid I en lid 2 WHW. De opleiding is verbonden aan een
HBO-bacheloropleiding. Bij voltooiing van deze opleiding wordt aan
student de graad Associate Degree (AD) verleend.

Een reglement waarin het College van Bestuur vaststelt hoe het
bestuur, het beheer en de inrichting van de hogeschool is geregeld
zoals bedoeld in artikel 10.3b WHW.
ln het bestuursreglement wordt vastgelegd welke bevoegdheden het
College van Bestuur heeft overgedragen aan de academiedirecteur
of het managementteam van de desbetreffende eenheid.
Tevens wordt samenstelling en werkwijze van het managementteam
van de desbetreffende eenheid vastgelegd.

Een aaneengesloten periode van een aantal lesweken. Elk jaar is
opgebouwd uit meerdere blokken.

Zie studieadvies

De groep studenten die op dezelfde peildatum en voor de eerste
maal is ingeschreven voor een opleiding aan NHTV Breda.

Een door NHTV Breda ingesteld beroepscollege voor studenten
zoals bedoeld in artikel 7.60 en 7.61 WHW.

Bestuursorgaan van de Stichting NHTV internationale hogeschool
Breda, zoals bedoeld in artikel 10.2 WHW jo. artikel 3 tot en met 7 en
artikel 17 van de statuten van de Stichting NHTV internationale
hogeschool Breda.

Het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus
van het daaropvolgende jaar. Wordt ook wel aangeduid als

Associate degree
opleiding

Bestuurs- en beheers
reglement

Blok

BSA

Cohort

College van beroep voor
de examens

Gollege van Bestuur

Collegejaar
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Gompetentie

Gompetentie'examen

Gompetentiegestuurd
ondenrviis

CROHO

GROHO-nummer

Deeltijdse oPleiding

Diploma suPPlement

Double Degree

Duale oPleiding

Examen

Examencommissie

Examinator

Extraneus

EC

studiejaar.

Een competentie is, het op basis van kennis' vaardigheden en

attitudes, bekwaam naÀjåã;en meta-handelen' in een bepaalde rol

ãn O"ro"pt"ontext, op een bepaald niveau'

Examen dat gericht is op het beoordelen. van competenties en de

afsluiting vormt van een onderwijseenheld'

Onderwijs waarbij de eindtermen zijn geformuleerd in competenties'

Het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs' zoals bedoeld

in artikel6.13lid 1 WHW.

Zie ISAT-code.

Een deeltijdse opleiding, zoals bedoeld in artikel 7 '27 en artikel 7'7

WúW, Ëä" opt"ioingii" ãoanig is ingericht dat de student naast

åä onå"*ii.""ï¡uit"¡t"n uepaalde werkzãamheden kan verrichten'

Een supplement, zoals bedoeld in artikel 7 '11 lid 4 WHW' dat aan

nãig"iüigt"ni¡ft worot toegevoegd dattot doel heeft inzicht te

verschaffen in de aard 
"ninho'õu"n 

de afgeronde opleiding' mede

met het oog op internationåie herkenbaarhe¡d van opleidingen' Het

,uppl"tunî *'ordt opgãsteld in het Engels en voldoet aan het

Europese standaardformat'

Afstudeerprogramma in samenwerking met een gelieerde opleiding

van een andere (¡uiteniañ¿iã) instetliñg' dat de student' bij goed

öäü äñig"òft op een getuigschrift van beide opleidingen'

Opleiding, zoals bedoeld in artikel 7 '7 lid2WHW' die zodanig is

i;ã;;i"hiî"t ñet volgen van onderwijs ged.urende één of meer

äL"t'i.toå" wordt afgeì/vissetà met beróefsuitoefening in verband met

ããiã"ãã*iit' Deäpleiding bestaat o?l ult een onderwijs- en een

;;;pt;itöteningàeãi óä beroepsuitoefening is onderdeel van het

ondenv¡sprogramma van de opleiding'

Eurooean Credit, staat gelijk aan 1 studiepunt en 28

stuO¡bOelastinguren. Zie ook studiepunt'

De afsluiting, zoals bedoeld in artikelT'3lid 3' artikelT'8lid 2'en

7.10 tid 2 WHW, u"n ããótop"deusefase en/of de postpropedeuse'

i;;¿;"ten ireeft een eigen examenprogramma bestaande uit

meerdere tentamens.

Het orgaan, zoals bedoeld in artikel 7 '12lid I en 2 WHW' dat op

;ù;iiË; án oestunãisg1jl'9 Y3.tt"t:!-oi,:en 
student voldoet aan

de voorwaarden die Oebgi stelt ten aanzien van kennis' inzicht en

vaardigheden o¡e noá'lg ãUi võor het verkrijgen van een graad' Elke

åpË¡¿i"g of groep u"n"opt"iOingen aan de instelling heeft een

examencommlssle.

Lid van het personeel, alsmede deskundigen van buiten de instelling'

door de examencommissie aangewezen.voor het afnemen van

tentamens en het u".|"ìãif"n uaî de uitslag ervan, zoals bedoeld in

arlikelT.l2clid l WHW'

Degene, zoals bedoeld in artikel 7'36 WHW die is ingeschreven bij

NHTV Breda met alleen hãirecnt om tentamens en examens af te
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Fast-track

Functiebeperking

Getuigschrift

HBO bacheloropleiding

Honoursprogramma

Instellingsbestuur

ISAT-code

Joint Degree

Major

Managementteam

Medezeggenschapsraad

Minor

NHTV Breda

Nominale studieduur

Numerus fixus

Ondenrijseenheid

Opleidingscommissie

leggen onder gebruikmaking van bepaalde studievoorzieningen. Een
extraneus heeft niet het recht om onderwijs te volgen.

Opleidingstraject voor studenten die instromen met een bepaalde
vooropleiding (zoals MBO of WVO). Dit opleidingstraject heeft een
aantal standaard vrijstellingen waardoor het traject versneld kan
worden doorlopen.

Alle aandoeningen die mogelijk tot studievertraging leiden.

Een door de examencommissie uitgereikt bewijs, zoals bedoeld in
artikel 7.11 lid2van het WHW, dat het examen van een opleiding
met goed gevolg is afgelegd.

Een HBO opleiding zoals bedoeld in de artikelen 7.3 en 7 .3a lid 2
WHW. Bij voltooiing van deze opleiding wordt aan student de graad
Bachelor verleend. Zie ook: opleiding.

Een extra programma dat een student volgt naast de reguliere
opleiding.

Het College van Bestuur van NHTV Breda.

Code waarmee de opleiding officieel geregistreerd is in het CROHO.

Een opleiding die samen met een andere instelling ingericht en
verzorgd wordt. Het goed afronden van deze opleiding geeft recht op
één getuigschrift.

De kern van de bacheloropleiding.

Personen van een academie die verantwoordelijk zijn voor het
academiebeleid en daartoe benoemd zijn door het College van
bestuur.

Een zelfstandig orgaan, zoals bedoeld in artikel 10.17 WHW, voor
inspraak in het beleid van NHTV Breda. Dit orgaan bestaat voor de
helft uit gekozen personeelsleden en voor de helft uit gekozen
studentleden.

Verdieping op (of verbreding van) een onderwerp naast de Major
binnen de eigen of een andere opleiding met een studiebelasting van
15 EC's.

De Stichting NHTV internationale hogeschool Breda, bijafkorting
NHTV Breda.

Aantal uren studiebelasting van de opleiding gedeeld door 60 EC's
uitgedrukt in jaren.

Het door het College van Bestuur vastgesteld aantal studenten, dat
ten hoogste voor de eerste maal kan worden ingeschreven voor de
propedeuse van een opleiding, zoals bedoeld in artikel 7.53 WHW.

Een onderdeel van een opleiding dat wordt afgesloten met een
tentamen, zoals bedoeld in artikel 7.3 lid 3 WHW.

Een commissie, zoals bedoeld in artikel 10.3c WHW, die gevraagd
en ongevraagd advies uitbrengt aan de academieraad, het
managementteam of het College van Bestuur over alle aangelegen-
heden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding.
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Osiris

Postpropedeuse

Propedeuse

Propedeuse- en
postpropedeuse examen

Zie SlS.

Het tweede deel van de opleiding dat volgt op de propedeuse, zoals
bedoeld in artikel 7.30 WHW.

Het eerste deel van de opleiding dat wordt gevolgd door de
postpopedeuse, zoals bedoeld in artikel 7 .8lid 2 en 4 WHW

Zie examen.

Studenten lnformatie Systeem. Bij NHTV Breda wordt hiervoor Osiris
gebruikt.

Degene die bij NHTV Breda is ingeschreven, zoals bedoeld in artikel
7.32 WHW.

Medewerker waarvan de kerntaak is het begeleiden, informeren en
adviseren van (potentiële) studenten op het gebied van studie en
onderwijs.

Advies, zoals bedoeld in artikel 7.8b lid 1 en 2 WHW, dat uiterlijk aan
het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de propedeuse
aan de student wordt uitgebracht over de voortzetting van zijn studie
binnen de opleiding.

De in EC's uitedrukte studielast, zoals bedoeld in artikel 7.4lid 1

WHW.

Een eens per studiejaar door de opleiding uit te brengen overzicht
van tenminste de inhoud van de opleiding, uítgewerkt in
onderwijseenheden.

Het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus
van het daaropvolgende jaar, zoals bedoeld in artikel 1.1 onder k
WHW.

Een medewerker binnen de opleiding die als taak heeft het
begeleiden van een groep studenten.

Zie studiebelasting

Een onderzoek, zoals bedoeld in artikel 7.10 lid I WHW, naar de
kennis, het inzicht en de vaardigheden van de examinandus (student
of extraneus), alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat
onderzoek.

Onderdeel van een tentamen

Onderdeel van het examenprogramma in het 4" jaar dat een periode
beslaat van 1 september Um eind december, ter grootte van 20 EC.

Een opleiding die is ingericht zonder dat rekening is gehouden met
het verrichten van andere werkzaamheden dan onderwijsactiviteiten.
Werkzaamheden in de vorm van stages zijn onderdeel van het
onderwijsprogramma van de opleiding en kunnen dus studiepunten
opleveren.

Opleiding in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs
(MBO).

sts

Student

Studentendecaan

Studieadvies

Studiebelasting

Studiegids

Studiejaar

Studieloopbaancoach

Studiepunt

Tentamen

Toets

Traject

Voltijdse opleiding

WEB-opleiding
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Wet/WHW De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek
(WHW) inclusief latere aanvullingen en wijzigingen.
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Bijlage 2 Gedragscode in het geval van Engelstalig onderwijs

Art¡kel 7.2 WHW

tn de WHW is bepaald dat het onderwijs wordt gegeven en de examens worden afgenomen in het
Nederlands. ln afwijking hieruan kan een andere taalworden gebezigd:
- wanneer het een opleìding met betrekking tot die taal betreft,
- wanneer het onderwijs betreft dat in het kader van een gastcollege door een anderstalige docent

gegeven wordt, of
- indien de specifieke aard, inrichting of kwaliteit van het onderwiis, dan wel de herkomst van de

studenten daartoe noodzaakt, overeenkomstþ een door het College van Bestuur vasfgesfe/de
gedragscode.

1.1 Algemeen

1 De bevoegdheid om te besluiten tot een gebruik van het Engels op de door de WHW
genoemde gronden ligt bij de academiedirecteur.

2 Alvorens te besluiten tot het gebruik van het Engels wint de academiedirecteur advies in bij de
betrokken opleidingscommissie(s).

3 ln paragraaf 4.2 staat aangegeven of de opleiding geheel of gedeeltelijk wordt aangeboden in

het Engels.

4 De academiedirecteur is gehouden aan het besluit tot het gebruik van het Engels
voorwaarden te verbinden die de kwaliteit van het betreffende onderwijsonderdeel (of
onderwijsonderdelen) waarborgen, daaronder uitdrukkelijk begrepen de taalvaardigheid van
de betrokken docenten.

Aanvullende bepalingen

lndien de opleiding volledig wordt aangeboden in het Engels dan geldt dat het gebruik van de
Engelse taal door opleidingsmedewerkers en studenten verplicht is in de volgende gevallen:
ln officiële opleidingsdocumenten (zoals OER en studiehandleidingen)
ln door de opleiding ter beschikking gestelde onderwijsmaterialen (zoals dictaten en readers)
Tijdens de volgende onderwijsactiviteiten (indien van toepassing):

- hoorcollege
- werkcollege
- instructie
- practica
- tentamens/toetsen
- projectbespreking
- studieloopbaangesprek
- presentaties
- verslagen
- stage

Tijdens contacten van studenten met de volgende onderdelen van de academieorganisatie:
- Alle relevante commissies (bijv. examencommissie, opleidingscommissie e.d.)
- Overleg met docenten, coördinatoren, leidinggevenden die rechtstreeks bij de

(Engelstalige) opleiding betrokken zijn.

lndien in het (Nederlandstalige) curriculum van VTM één of enkele onderwijseenheden (zoals
bijvoorbeeld een minor) in het Engels wordVworden aangeboden dan geldt dat het gebruik van
de Engelse taal door opleidingsmedewerkers en studenten verplicht is in de volgende
gevallen:
ln officiële opleidingsdocumenten die betrekking hebben op deze onderwijseenheid (zoals

studiehandleidingen)
ln door de opleiding ter beschikking gestelde onderwijsmaterialen van deze onderwijseenheid
(zoals dictaten en readers)

2

a

b
c

d

2

a

b
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c Tijdens de volgende onderwijsactiviteiten (indien van toepassing) van deze ondenvijseenheid
- hoorcollege
- werkcollege
- instructie
- practica
- tentamens/toetsen
- projectbespreking
- presentaties
- verslagen

Het gebruik van de Engelse taal is voor studenten niet verplicht in de volgende gevallen
Contacten met de studentendecaan
Contacten met medewerkers van buiten de opleiding/academie
Contacten met het College van Bestuur
ln de volgende, door de academie gespecificeerde, gevallen:
- Contacten met (leden van) het managementteam
- Contacten met medewerkers van het secretariaat en de ondersteuning.

3
a
b
c
d
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Bijlage 3 Gurricula Propedeuse en Postpropedeuse

Curriculum iaar 1=

Oyerziclú cuniculum en EC verdding Propedeuse vant 2011-2112

I
exÙa week

voor afriemen

toetsen/heftansingen
fieldtrips, stagebezoek e.d.

,1' +
3 weken voor

Prç; examens,

herkansingen en

atonding

Curriculum iaar 2=

over¿cht cunlculum .n Ec vsrdollng postprop'dêuro Yanaî2o112012

,.hat 2

WMA:

VlM B

SPlvl

EVM

MCI
LPM

ILM

381 391 402Sl30l 3119r oll tlt zftslt¿l 151 1 ôl 171 1 [-Tl zl sl 41 51 6 718ls Blok D

9 weken

--stok 

c
9 weken9 weken

Blok A
9 weken

totaal t2 EC

Propedeuse
examon

IMA 8 ECMKT 8 ECBV 8ECPM 8EC

4ECOndezoekLeisure Regie 4 EC

Engds totaal 5 ECEngelsNederlands; spelling, gedocumenteerd 3 EC

schrþen, argum€ntsren

39 4t)3rT 331 341 351 361 37129t 30t 31nT23l 241 251 261 2tl 2E21-îõT-¡lT-uI13l 141 lsl 161 171 181tl3141516l/ EI
Blok DBlok C

I wekenI
Blok BBlok A

I weken MK'r I ÉCBV SECPIV 9 ECIMA 9 EC

2EC

Crêative Leadeßh¡P

4EC
4EC

OF 2e vreemde taal (Spaans of Dutch)

PM gEC
MKT 9 EC

ENT 9 EC

4EC

4EC

Le¡sure Regie

Eng els

onderzoek 6 EC

N ed€ rlands

BEC

Creativs LsadershiP

Ondêuoek 6 EC

Leisuß Basics 4 EC

Nederlands

8EC

Engels

ondezoek 6EC

4EC

Creat¡ve LoadeßhiP

Creative LsadershiP

Leisure Rêgie

Engels

4EC

4EC Engels 2ÉC

IMA 9 EC

PM SEC

BV gEC

IMA 9 ECMKT 9 EC
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Curriculum jaar 3

N.b.
i Vet gedrukt zijn de summatieve toetsmomenten met de daarbij behorende EC-s.

Studenten doorlopen het onderwijs in blok A óf Da

Curriculum iaar 4:

VTM:

'1. NHTV-brede onderdelen $aartraject)

Blok A
Blok B BIok C BlokD

Project Branding
Experience

(9 EC)

Project Branding
Experience

19 EC)
Branding Experience

(3 EC)

Branding Experience

(3 EC)
Engels (Susiness
Communication)
(2 EC,

3 deelciifers ! )

Engels (Business
Communication)
(2EC,

3 deelciifers ! )
Start Stage ABC
f46 EC)

Start Stage BCD
(46 EC)

Start Stage CDZ
(46 EC)

Start Stage DZA
(46 EC)

en

2. NHTV-brede minoren (alleen minor periode! + extra cursus

Afstuderen:
AFSTUDEEROPDRACHT
EXAMEN AFL

3. Afl-specifieke trajecten fi aartraject)

(40 EC)
(30 Ec)
(10 EC)

Blok A
- Minor Aviation Manaqement {15 EC) - Cursus DioiialCommunication( 5 EC)
- Mínor Chanqe Manaqement {15 EC) - Cursus DíoitalCommunication{ 5 EC)
- Minor Cross-Cultural Manaqement i 15 EC) - Cursus Dioital Communicationl 5 ECI
- Minor Enüepreneurship" 15 EC - Cursus Entepreneurship
- Minor Sustainable Business Development

(15 EC)
- Cursus DigitalCommunication( 5 EC)

- Minor Heritaqe & Tourism 15 EC - Cursus Diqital Communicationr 5EC

& operational manaoement ( 50 EC)

Aßtuderen:
EXAMEN AFL (10 EC)
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4. Afl-specifieke trajecten (sept. - dec.)

- Evenementen management
- project
- cursus Eventmanagement:

(20 EC)
(14 EC)
(6EC)

- lmagineering
- project
- cursus lmagineering Revisited
- cursus Experience Management

EC)
(14 EC)
(3 Ec)
(3 EC)

- Management in Creative lndustries
- project
- cursus MCI

(20 EC)
(14 EC)
(6 EC)

- Theme Park Management
- project
- cursus Theme park 3
- cursus Theme park 4

(20 EC)
(14 EC)
(3 Ec)
(3 Ec)

- Sport Management
- project
- cursus Sportmanagement 1

- cursus Sportmanagement 2

(20 EC)
(

(
(

14
3
3

EC)
EC)
EC)

- Bedrijfscommunicatie
- project (8 EC)
- cursus Marketingcommunicatie (3

- cursus Promotion/advertising (3 EC)
- cursus Corporate Communicatie (3 EC)
- cursus Nieuwe Media Communicatie (3 EC)

(20 EC)

EC)

- Retail Merchandise Management (20 EC)

- Retail & Merchandising 1

- Retail& Merchandising 2
- Retail & Merchandising 3
- Retail& Merchandising 4

5
5
5
5

EC)
Ec)
EC)
EC)

- Marketing & Consumer (20 EC)

- Multifunctionele Leisure (20 EC)

Afstuderen:
AFSTUDEEROPDRACHT
EXAMEN AFL

(40 EC)
(30 EC)
(10 EC)
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ILM:

l. NHTV-brede onderdelen fiaartrajectf

en

2. NHTV-brede minoren (alleen minor periode| + extra cursus

Blok A
- Minor 5EC 5

15 - Cursus 5
- Minor Entepreneurship - Cursus Enfepreneursh¡p 5 EC)
- Minor Sustainable Business Ðevelopment

(f 5 EC)
- Cursus DigitalCommunication( 5 EC)

- Minor Heritage & Tourism 15 EC) - Cursus Disital Communication, 5 EC)

Aßtuderen:
AFSTUDEEROPDRACHT
EXAMEN AFL

(40 EC)
(30 Ec)
(10 Ec)

3. AfL-specifieke traject fiaartraject)

&

Afstuderen:
EXAMEN AFL (10 EC)

4. Afl-specifieke trajecten (sept. - dec.)

AËtuderen:
AFSTUDEEROPDRACHT
EXAMEN AFL

(40 EC)
(30 EC)
(10 Ec)

- Evenementen management
- project
- cursus Eventmanagement:

(20 Ec)
(14 EC)
{6Ec)

- lmagineering
- project
- cun¡us lmagineering Revisited
- cursus Experience Management

(20 Ec)
(14 Ec)
(3 EC)
(3 Ec)

- Management in Creative lndustries
- project
- cursus MCI

(20 Ec)
(14 EC)

(6 Ec)

- Sport Management
- project
- cursus Sporùnanagement 1

- cursus Sportnanagement 2

(20 EC)
14
3
3

Ec)
EC)
Ec)
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Bijlage 4 Gurriculumonderdelen die niet meer aangeboden
-wõrden, 

maar nog wel getoetst

Programmaiaar 2 VTM:

Year 2 ILM:

Blok DBlok CBlok BBlok A Project LR
2LCMP (7 EC)

Project IMA/PM
2IMPP (7 EC)

Project IMA/OZ
2|MOP (7 EC)

Project MKT/OND
2MAOP (7 EC)

Cursus
Leisure CitY
Management
2LCMC (2EC)

Gursus
lmagineering
Projectmanagement
2IMPC (2 EC)

Gursus
Fieldresearch
methoden en
technieken
2rMOC

Gursus
Marketing/
Ondernemen
2MAOC (2 EC)

lnterviewen
2|MOT1 (1 EC)

2lMOT2 1

SPSS

Training
Sales
2SALTI I

Training
MCVC
2MCVT1 I
Engels
FioïoiionatWriting : 2TENTI (2 EC's' 2 deelcijfers)

NT4

EC1 2 deelcijfers )2TENT2eetiM (ngs
2 deelEC'S cijfers)2 2TENT3 (2Reports

2 deelci12TÊPresentations:
Assessment

tlm 14

Term A Term B Term G Term D

Project:
IMA/PM
( I magi neering/Project
Management)

Event Management
2IIMPMP

EC

Project:
MAR/ENT
(Marketing/
EntrepreneurshiP)

Leisure Project Mgt.

2IMENP

Project:
IMA/RS
(lmagineering/
Research)

Creative lndustries
2IIMRSP
6

Project:
LCM
Leisure CitY
Management

Sports Management
2ILCMP

cou
Project Man.2
2\PM2C (1 EC)

lmagineering B
2ilMBC (1 EC)

GOURSES:
Marketing /
EntrepreneurshiP
2TMENC (2 EC)

GOURSES:
Research Methods
and Techniques
2TRMTC (2EC)

COURSES:
Leisure CitY
Management
2TLCMC (2 EC)

INTERNATIONAL
GOURSES:

lnterc. Studies 1

2ilSTC1 (1 EC)

COURSES:

Englishl
2rLENCl (1 EC)

INTERNATI
GOURSES:

ONAL

English2
2|LENC2 (1 EC)

COURSES

lnterc. Studies 2
2ilSTC2 (1 EC)
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Integrated skills:
Effective intercultural
Teams

(English,
Management skills,
lntercultural skills)

2ilSKT1 (2 EC)

lntegrated skills:
Persuasion

(English,
Management skills,
lntercultural skills)

2IISKT3 {¿EC\

lntegrated skills:
Professional lnterviews

(English,
Management skills,
lntercultural skills)

21|SKT4 (2 EC)

lntegrated skills:
lnternational
Negotiations

(English,
Management skills,
lntercultural skills)

2lrsKT2 (2EC)
Training:
Job Application
2TJAPT (1 EC)

Training:
Placement
Preparation
2TPLPT (1 EC)

Training:

lnterviewing
2ilNTT (1 EC)

SPSS
2ISPSST (1 EC)

Study Coaching
2rsc1 t1 Ec)

Study Goaching
2tsc2 (1 EC)

Study Coaching
2rsc3 (1 EC)

Study Goaching
2rsc4 (1 EC)

Fieldwork:
ILM Backstage
Excursions 2lBE
(1 Ec)

Fieldwork:

Fieldtrip project
2rFW (1 EC)

Alle onderdelen worden getoetst in de blokken A en D (2011-20121.

Curriculumonderdeel dat niet meer aangeboden worden, en ook
niet meer getoetst.

Klantgericht Ondernemen.

Het 3ejaars onderdeel KGO (project (9 EC) en drie deelcursussen (3 x 1 EC)): wordt niet meer
aangeboden en ook niet meer getoetst op de oorspronkelijke manier (een megacasus voor het project
en multiple choice tentamens voor de drie cursussen.

Om KGO te behalen dient de student dmv een take-home assignment en een mondeling tentamen
aan te tonen dat hij de afzonderlijke onderdelen (Customer Relationship Management, Verander-
management en lnformatiesystemen) op een voldoende niveau beheerst.
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Bijlage 5 lnternational requirements ILM (requirements regarding
international experience during the studies)

ILM students are required to gain international experience.

Each ILM students has to gain experience in an international study- and/or work (placement) setting:
¡ lnternational study setting: A(n) (international) study programme in another country than that in

which the students was brought up.
. lnternationalwork context: A placement organisation with an internationalwork field and/or

international personnel andlor in which another language than the student's mother tongue is the
lingua franca.

NB: if a student wants to do the placement, the Consultancy in Leisure of final thesis/consultancy
assignment in an international organisation in the country in which he or she was brought up, he or
she f¡as to make an appeal to the exam committee (vtm-ex-cie@nhtv.nl). The exam commiftee will
decide whether the organisation meets the requirements for international experience.

The following requirements apply to regular four-year ILM student with an lD code that starts
with @or higher and ILM fast-track students with an lD code that starts with Qlor higher.

ln order to get an ILM diploma (lnternational Leisure Management in contrast to Leisure Management)
students will have to gain international experience. This results in the following requirements with
regards to the ILM study programme:

During their studies the Dutch ILM students (regular four-year and fast track programme who
started ILM in September 2007 or later) will have to do at least two of the following:

L Taking part in an exchange programme (as described above in 'international study
setting) in year 2 or 3

2. Doing their work placement in an international setting as described in 'international
placement setting'

3. Doing their final graduation thesis in an international setting as described in
'international placement setting'

For the foreign ILM students regular four-year and fast track programme (who started ILM
in September 2007 or later) this means that they have already met the requirements by studying
in the Netherlands which can be considered an exchange. However, the foreign ILM students
still has to do at least one of the following:

1. Taking part in an exchange programme (as described above in 'international study
setting) in year 2 or 3

2. Doing their work placement in an international setting as described in 'international
placement setting'

3. Doing their final graduation thesis in an international setting as described in
'international placement setting'

For the both Dutch and foreign students only doing year 2 and 4 and started ILM in
September 2007 this means they will have to do at least the final work placement or Consultant
in Leisure or Student Company in an international context.

The international requirements do not apply to students who only take the 4th year. When the
graduate they will receive the Leisure Management diploma.

The following requirement apply to regular four-year ILM student with an lD code that starts
with 04 or 05 and ILM fast-track students with an lD code that starts with 05 or 06.

ln order to get an ILM diploma (lnternational Leisure Management in contrast to Leisure Management)
students will have to gain international experience. This results in the following requirements with
regards to the ILM study programme:

a

o

a
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During their studies the Dutch ILM students (regular four-year and fast track programme who
started ILM in September 2006 or before) will have to do at least one of the following:

1. Taking part in an exchange programme (as described above in'international study
setting) in year 2 or 3

2. Doing their work placement in an international setting as described in 'international
placement setting'

3. Doing their final graduation thesis in an international setting as described in
'international placement setting'

For the foreign ILM students regular four-year and fast track programme (who started ILM
in September 2006 or before) this means that they have already met the requirements by
studying in the Netherlands which can be considered an exchange. However, the foreign ILM
students are strongly recommended to do at least one of the following:

1. Taking part in an exchange programme (as described above in 'international study
setting) in year 2 or 3

2. Doing their work placement in an international setting as described in 'international
placement setting'

3. Doing their final graduation thesis in an international setting as described in
'international placement setting'

For the Dutch students only doing year 2 and 4 this means they will have to do at least the
final work placement or Consultant in Leisure or Student Company in an international context.

a

a

a
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Bijlage 6 Verkort traject Vrijetiidsmanagement na VWO'opleiding

Voor sh¡denten met een afgeronde V\Â/Oopleiding biedt de opleiding de mogelijkheid om in het

tweede jaar te starten en vñ¡stelling te krijgen voor de gehele propedeuse.

Jaar I
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Bijlage 7 Verkort traject Vrijetijdsmanagement na MBO-opleiding

Voor studenten die een verwante mbo-opleidíngen niveau 4 hebben afgerond biedt de opleiding de
mogelijkheid om een verkort traject te volgen.
Voorbeelden van veruante MBO-opleidingen zijn:

. HORECA-ONDERNEMERY-MANAGER

. M|ÐÐENKADERFUNCTIONARIS RECREATIE

. MIDDENKADERFUNCTIONARISREIZEN

. ONDERNEMEFYMANAGERDETAILHANDEL

. COMMERCIEEL MDW MARKETING & COMMUNICATIE

. CIOS

Blol 
^

Elolr B BlokC Blot D

Jaar I Propedeuse (Regulter)

Jaar 2 2eiaars programma (Reg uller)

Jaar 3 Wordtwijgesteld

Jaar 4
4c jaar

tlnor Afrt¡dmn

Om vanuít het 2' jaar dírect over te gaan naar het 4e jaar wordt een toelatingsprocedure gehanteerd.
Deze procedure is als volgt:

Aan het einde van het propedeuse jaar dient de student een verzoek in voor vrijstelling van het derde
jaar. Om het derde jaar over te kunnen slaan worden de volgende eisen gesteld:

. De student heeft 47 EC van het 2*jaar behaald

. Het competentie-examen aan het eind van het 2e jaar moet met goed gevolg afgelegd zijn

. De student moet zijn of haar propedeuse behaald hebben
ln het veaoek moet de student beargumenteren waarom hij vindt dat de 3dejaars stage geen
toegevoegde waarde meer heeft voor hem of haar.
De brief moet ondersteund worden door een portfolio met bewijslast waarin de student aantoont de
verschillende competenties zoals deze tijdens een stage aan de orde komen voldoende ontwikkeld te
hebben.
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Bijlage I Overzicht onderdelen Honours programma

P rog ra m m a en toetsi n g H o n o u rstraiect I m ag i n heroes

Het programma en de toetsing van het honours traject lmaginheroes ziet er als volgt uit:

1. Binnen het lmaginheroes traject worden studenten met betrekking tot het opleidingsprofiel van AfL

op de reguliere wijze getoetst.

2. Voor toelating tot het honours programma geldt een selectieprocedure aan het einde van het

eerste studiejaar.

3. Selectie vindt plaats op grond van studieresultaten, de rokeach value survey' creative leadership

en rol/versterking van/in het team'

4. Het honours programma bestaat uit drie studiejaren, te weten het 2e, 3e en 4e studiejaar na de

gezamenlijke ProPedeuse'

5. De extra studielast voor het honours programma bedraagt 30 EC's' De totale studielast komt voor

deze studenten dus oP 210 EC's.

6. of voldaan is aan de eisen van het honours programma moet-worden aangetoond in een of

meerderecompetentie-examensendestudiemoetin4jaarafgerondzijn.

7. Voor de honoursspecifieke onderdelen bouwt de student een persoonlijke handleiding.op' met

hierin de opgeOanã tennis betreffende de Creatief Leiderschaps workshops' de gevolgde externe

bijeenkomsten, het trainingsprogramma en de zelf gefaciliteerde sessies' Naast de deelname

eisen, wordt o" stri"nt éãt*t"iop voltedigheid en kwaliteit van deze persoonlijke handleiding.

S.HetprogrammaVanhethonourstrajectbetreftenisbehaaldindien:. Alle beroepscompetenties zijn ãangetoond binnen de echte beroepscontext'

' De 20 Creatief Leiderschap team workshops zijn gevolgd' De inhoud van deze workshops

wordt aangepast aan de behoefte vanuit de teamdynamiek' 
-.- ---^-^- -:i.. De masterclasses, externe workshops, netwerkenbijeenkomsten of congressen zijn

bijgewoond. Dit betreft 16 dagprogratt"'t met actúele onderwerpen en vraagstukken in de

séðtor, waaraan zowel studenten als professionals deelnemen.
, Het trainingspiogramma "faciliteren vän creatieve sessies" heeft gevolgd. Dit betreft 12

trainingsdagen.

' Binneñ 3 jaár tijd zes keer een dagsessie gefaciliteerd heeft.

¡ De student een relevant netwerk heeft opgebouwd, passende bij de binnen het Creatief

Leiderschap geformuleerde persoonlijke toekomstdoel'
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Bijlage 9 Tentamenreglement

Artikel 1 Tentamenrooster
1.1 De student is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig raadplegen van het tentamenrooster

dat op de NHTV website gepubliceerd wordt. Voor de tentamenperiodes dient hierbij de
jaarplanning te worden geraadpleegd, zoals die staat vermeld op de ELO.

Artikel 2 Aanvanqstiid tentamen
2.1 De student dient 10 minuten voor aanvang van het tentamen aanwezig te zijn. Het tentamen

begint op de aangegeven tijd.
2.2 Na aanvang van het tentamen mag de student niet meer binnen, de zaallhet lokaal gaat dicht.

De student wordt niet meer toegelaten, ongeacht welke reden iemand heeft voor het te laat
komen.

2.3 ln geval van een calamiteit die een grote groep studenten treft zoals bijvoorbeeld een algehele
treinstaking zal de opleiding per geval in ovenveging nemen of het betreffende tentamen op
een ander moment extra wordt aangeboden.

Artikel 3 Leoitimatie tiidens tentamens/examens
3.1 Tijdens alle tentamens is legitimatie met de NHTV-smartcard verplicht.

De student dient tijdens het tentamen zijn eigen NHTV smartcard met foto zichtbaar voor de
toezichthoude(s) op zijn tafel te leggen.

3.2 Als de student niet in staat is zijn NHTV smartcard te tonen, dient hij zich voor aanvang van
het tentamen te melden met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart)
bij het secretariaat van de opleiding die het tentamen organiseert. Daar kan een verklaring
worden afgegeven dat dient als bewijs dat de persoon als student ingeschreven staat. Met de
combinatie van deze verklaring en een geldig legitimatiebewijs kan de student alsnog toegang
krijgen tot het tentamen. De verklaring dient aan de surveillant te worden afgegeven, deze
maakt hiervan ook een aantekening op de presentielijst.

3.3 De surveillant laat bij inlevering van het tentamen de presentielijst aftekenen en daarmede
tevens de identiteit van de student vaststellen aan de hand van de NHTV-smartcard (of de
eerder genoemde verklaring en geldig legitimatiebewijs).

Artikel 4 Reoels tiidens de tentamens
4.1 ledere student tekent de presentielijst als de uitwerking wordt ingeleverd. Degenen die geen

enkele opgave gemaakt hebben, leveren én uitwerkingenblad en/of schrapkaart in met volledige
naam en lD-code.

4.2 Gedurende de laatste tien minuten van een tentamen mag niemand het lokaal meer verlaten.
4.3 Na afloop van de tentamentijd moeten de nog aanwezige studenten blijven zitten. De

surveillanten komen de tentamenuitwerkingen ophalen. Pas wanneer dit gebeurd is en de
studenten de presentielijst hebben getekend, mogen zij het lokaalverlaten.

4.4 Recht op verlenging van de tentamentijd wordt uitsluitend verleend door een studentendecaan.
De toestemming geldt altijd slechts voor één studiejaar.

4.5 ln het geval het tentamen plaatsvindt in een collegezaal, zorg dan bij het betreden van de zaal
dat er zowel van boven naar beneden, als van links naar rechts bezien, altijd één plaats/rij open
brijft.

4.6 Studenten kunnen alleen maar terecht in het lokaal waarin ze zijn ingedeeld. De lokaalindeling
wordt gepubliceerd via de ELO. Ook indien er noodgedwongen meerdere sessies van hetzelfde
tentamen plaatsvinden (bijvoorbeeld bij computertentamens), wordt de student geacht zich te
houden aan de gepubliceerde indeling.
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Artikel 5 Gebruik materialen/hulqmiddelen
S¡ OP tafel mogen zich bevinden:

. de tentamenoPgaven

. het door de suÑeillanten uitgedeeld antwoord- en kladpapier

r pêrìrìêrì, potlood en gum (géén pennenetuis)

5.2 Tassen, boeken, laptops, palmtops, tåOi"i" t"Éfoons, grafische rekenmachines en dergelijke

mogen - UenouoäÃå ,itOi,.it t eti¡t 
" 

toe=iãtting - niet in de zaal worden meegenomen' Tassen

worden 
"u"ntuJJ'o-p ""n 

verzåmetplet< voorinîe zaal gelegd. Daarnaast dient men alle

etektronische "ñ";ãù, 
pd"È, tobi"t" telefoons, mp3-- spêlers en dergelijke uit te zetten'

HeadPhones zijn niet toegestaan'
5.3 Het gebruik van hulpmiddelen (boeken, rekenmachine 

"i"'l 
is alleen toegestaan als dat

uitdrukkelijk vermeld staat op Oe opgavän, of 
"t" 

¿" studeni daarvoor toestemming heeft

gekregen en dat met een brielie kan aantonen'

5.4 Als een rekenmachine mag worden gebruikt, wordt bedoeld een losse rekenmachine' Een

grafische rer<enmãðÀine is-niet toegestãan, tãnzij anders vermeld' Mobiele telefoons en/of

horloges met refãntunctie mogen ñiet worden gábruikt. De rekenmachine moet verder op

batterijen *"t¡ån 
"n 

ãén eveniuele printfunctiehoet worden uitgeschakeld' Het is niet

toegestaan om tijdens het tentamen een rekenmag.hjne te lenen van een medestudent'

5.5 Bij gebruik van schrapkaarten, dient een student altijd pen en conector mee te nemen naar het

tentamen-

Artikel 6 Vaststellinq en beKendmakinq tgetsuitslaq

6.1 tndien een stuOãìTffi'¡Eens is m"Ën beoordeling is het mogelijk om een second

opinion aan te vragen bij de organis"to*n het onderwijsonderdeel' De student dient de

reden van o" 
"änu"*g 

äõrrritti¡.¡r te beargumentgrgn en helder aan te kunnen geven waarom

hij/zij vindt dat de gegeven UeoorOeting ãn]r!.ii" Voordat de aanvraag wordt ingediend heeft

eén gespret< pÈãtãgãvonoen tussen dè student en de beoordelaar.

6.2 De aanvraag oùÀiË¡nn"n 3 werkdagen na het ontvangen van het cijfer ingediend te worden'

lndien de 
"rnur""g 

Ài"t of onvoldoende beargumenteerd is.lte beoordelen door de

organisator) *où11éi" niet in behanäãr¡"lgäñ"¡ 4" dà aanvraag in behandeling wordt

genomen o¡eniaä stuoent binnen 15 ;;;käGn na het indienen van de aanvraag uitsluitsel te

6.3

6.4

krijgen.
lndien een student het niet eens is met de beslissing van de organisator kan hij/zij dit

voorleggen aan de klachtencommissie'
Bij de procedure van 

"ån 
t".onJ òp¡nion kan het uiteindelijke cijfer omhoog of omlaag

bijgesteld worden.
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Opleiding spl an Hoger Toerísti sch Recreatief Onderw¡is 201 0-201 1 ffilt
Voorwoord

De opleiding HTRO is onderdeel van de Academie voor toerisme van de NHTV internationaal hoger

onderwijs greOa. Dit opleidingsplan beschrijft het gemeenschappelijke kader voor de inrichting en

uitvoering van het onderwijs binnen de voltijd bacheloropleiding HTRO. De informatie over de duale

opleiding is apart beschreven in de Onderwijshandleiding Duale Opleiding.r

ln hoofdstuk 1 wordt allereerst een ovezicht gegeven van de structuur van de Academie voor toerisme

en de profilering van de opleiding HTRO hierbinnen'
ln hoofdstuk 2 ùorden nei tanOelilt<e beroepsopleidingsprofiel van de manager toerisme & recreatie, de

bijbehorende kennis- en deskundigheidsgebieden als ook de oriëntatie en het niveau van de opleiding

omschreven.
Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van het onderwijs binnen de opleiding HTRO in al zijn facetten:

de visie op leren en opleiden, het onderwijsmodel, de didactiek, de toetsing en beoordeling als ook de

opbouw van het studieprogramma van de verschillende opleidingsvarianten.
ln hoofdstuk 4 wordt toégelicht hoe op welke wijze internatíonalisering binnen de opleiding is

vormgegeven.
Hoofdstuf 5 beschrijft vervolgens de aansluiting op de instroom en de studeerbaarheid van het

programma. Hoofdstuk 6 geeft vervolgens informatie over de wijze waarop de personele inzet binnen

de õpleiding HTRO is geregeld en in hoofdstuk Tworden de voozieningen binnen de opleiding in kaart

gebracht. lñ hoofdstuk 8 wõrdt tenslotte toegelicht welke maatregelen de opleiding treft om de kwaliteit

van het onderwijs te borgen.

Onderwijs binnen NHTV is voortdurend in verandering. Dit opleidingsplan vormt de neerslag van de

huidige stand van zaken binnen de opleiding HTRO. Op basis van actuele ontwikkelingen, nieuwe

ondetoeksgegevens of ervaringsfeiten kunnen bepaalde uitgangspunten en richtlijnen bijgesteld

worden. Orndie reden wordt dit opleidingsplan jaarlijks geactualiseerd en door het management van de

opleiding geaccordeerd.

Breda, 30 augustus 2011

Onderuijshandteid¡ng Duate opleiding Academie Toerisme. NHTV' 201 0-2011
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1. Positioner¡ng van de oPleiding

1.1 AcademiestructuurNHTV
Het onderwijs binnen NHTV internationaal hoger onderwijs Breda is ondergebracht in vijf academies die

zich richt op de domeinen:
Digital Entertainment

> Hotel& Facili$
> Toerisme
> Vrije tijd.
> Stedenbouq logistiek & mobiliteit

De opleiding HTRO is ondèrdeel van de Academie voor toerisme. Binnen deze vijf academies van NHTV

krijgen het ónderwijs, de kennisontwikkeling en de inhoudelijke samenwerking met de beroepspraktijk

volm. Oe academies vormen de vijf punten van de ster die NHTV symboliseert. Het midden van de ster

verbindt de diverse domeinen, drukt de synergie uit en biedt de academies professionele ondersteuning.

1.2 Missie NHTV

ln het Strategisch plan 2009 - 2012 'NHTV accelereert' is ten aanzien van de missie van NHTV het

volgende verwoord:
"NHTV wit een bijdrage leveren aan de maatschappij door in nauwe samenwerking met de

internationate werkvelden (jonge) mensen op te teiden tot verantwoordeliike professrbna/s voor een

gtobatiserende werk en kennisomgeving. De instetling wil medewerkers en studenten inspireren

en uitdagen hun talenten optimaal te ontwikkelen, hun kennis en kunde te integreren en die als

professiõnal of als academicus op excellente en duuname wiize toe fe passen in de samenleving".

NHTV vezorgt onderwijs dat studenten uitdaagt een eigen weg te zoeken en dat studenten de gerichte

ondersteuníng en kennis biedt die zij nodig hebben om zich te ontwikkelen tot professionals.

Studenten leren in een gecornpliceerde, internationale context vanuit verschillende perspectieven te

kijken naar informatie die impliciet of expliciet aanwezig is. De kracht van de NHTV'er is zijn openheid,

5

oa
¿>
12-
4

€t

\4 ed.

Eestuur ',(rìausrâJ(1

Academy
for Digital

I NHTV internationaal hoger ondenaijs Breda
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zün nieuwsgierigheid, zijn innovatief vermogen, het durven volgen van zijn intuiTie en de vaardigheid
'out of the box' te denken. Hij kan als het ware spelen en werken met alles wat hem ter beschikking
staat, gebaseerd op adequate kennis en ervaring. Dit is de kern van de dynamiek van NHTV.
ln de onderwijsvisie "NHTV-based learning"'z vormen de drie strategische speerpunten academisering,
internationalisering en excellentie het fundament. De uitdaging die NHTV zich voor de komende jaren
stelt, is dat deze drie elkaar versterken en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs.
ln de onderwijsvisie heeft NHTV voor het onderwijs drie inhoudelijke thema's geformuleerd: Cross
Cultural Understanding, lmagineering en Social Responsibility. Deze worden binnen de opleiding verder
uitgewerkt en ingekleurd. Dat geldt zowel voor de inhoud als voor de benadering: zoeken naar de
diepere werkelijkheid, vragen durven stellen en innoveren op basis van bepaalde waarden (bijvoorbeeld
duuzaamheid en integriteit).

1.3 Academie voor toerisme
Om studenten een breed scala aan mogelijkheden te bieden die studenten voorbereidt op een loopbaan
met internationaal perspectief, biedt de Academie voor toerisme HBO-bacheloropleidingen - zowel
voltijd als duaal - met daarbinnen een diversiteit aan afstudeerrichtingen en specialisaties. DeAcademie
voor toerisme biedt de volgende voltijd opleidingsvarianten aan:

N
É

e

.i

Marter

2

Master, baan of ?

NHTV based learning, An educat¡onal gateway to an international and ¡mag¡nat¡ve career, interne uitgave, februari
2006 @ 201 0, NHTV internationaal hoger ondenwijs Breda
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Voltijd hbo bacheloroPle¡d¡ngen :

. Functiegerichte Bacheior toerisme en recreatie (FBTR) met 4 afstudeerrichtingen;

. Hoger Tãeristisch en Recreatief onderwijs (HTRO) met 2 opleidingsvarianten:

1) de Nederlandstalige opleiding Management Toerisme met 3 specialisaties

2) de Engelstalige opteiOing lnternationalTourism Managment met 2 afstudeerrichtingen

Academische (wo) bacheloropleiding:
. Bachelor of Science in Tourism (oint degree i.s.m. Wageningen University)

Daarnaast zijn er binnen de Academie voor toerisme mogelijkheden om te studeren op

associate-degreeniveau, hbo masterniveau en in een duaal, deeltijd of maatwerktraject.

Hbo associate degree
. Functiegericht toerisme en recreatie

Academic premaster oPleiding
. Strategic Business Management & Marketing

Hbo masteroPleiding
. Master in Tourism Destination Management
. Master in European Tourism Management

Maatwerk in werken en leren
. EVC-traject en EVC-certificaat
. Management toerisme (duaal)
. Functiegericht toerisme en recreatie (duaal)
. Associate degree Functiegericht toerisme en recreatie (duaal)

. Deeltijd Managment toerisme (einde 2012)

Executive cursussen en opleidingen
. Tour Management and Guiding
. Aviation Management

De Academie voor toerisme hecht veel waarde aan de interactie werkveld, onderwijs en

kennisontwikkeling. ln de Academie vormt derhalve naast het onderwijs tevens de kennisontwikkeling

en kennisdeling voor het domein toerisme een belangrijk onderdeel. Binnen de lectoraten wordt

toegepast ondeLoek gebruikt om kennis te delen met bedrijven, overheden en instellingen. Binnen de

acaãemie is een aantàl medewerkers, docenten, ondezoekers en lectoren betrokken bijvraagstukken

uit het toeristische kennisdomein. Naast het verrichten van ondezoek worden adviezen gegeven, (gast)

colleges vezorgd, publicaties geschreven, presentaties gehouden of wordt gezocht naar strategische

samenwerking. De academie kent de volgende kennislectoraten:

. Lectoraat Business Travel Management

. Lectoraat Cross Cultural Understanding
¡ Lectoraat Destination Management, Development & Marketing
. Lectoraat Productivity in Leisure and Hospitality
. Lectoraat Sustainable Transport and Tourism
. Lectoraat Visitor Studies

I NHW internationaal hoger onderwijs Breda 7
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1.4 Profilering Hoger Toeristisch Recreatief Onderwijs
De opleiding HTRO stelt zich ten doel om studenten op te leiden die in het gehele (internationale)
werkveld van toerisme en recreatie zowel als professional kunnen functioneren als ook over het potentieel
beschikken om zich te blijven ontwikkelen en door te groeien naar hogere managementfuncties. Meer
specifiek gaat het om startbekwame professionals voor managementfuncties in de (inter-)nationale
toeristisch-recreatieve sectoren. De professional in de werkvelden van NHTV wordt getypeerd als
zelfuerantwoordelijk, resultaatgericht, communicatief en innovatief.

Uitgangspunt voor de opleiding is het landelijke Beroepsopleidingsprofiel manager toerisme & Recreatie
(2009) dat leidraad is voor de invulling van het programma. De manager toerisme heeft een breed
beroepsprofiel dat zich differentieert al naar gelang de plaats binnen de organisatie en vooral al naar
gelang de plaats binnen het toeristisch werkveld waar de functie wordt uitgeoefend. De feitelijke functie
van de manager toerisme kan daarom qua karakteristiek verschillen.
ln dit bestekwordt de profilering van de verschillende opleidingsvarianten binnen HTRO nader uitgewerkt
en wordt toegelicht wat (het verschil in) de gekozen focus in de postpropedeuse is.

Nederlandstalige opleiding: Management Toerisme
De Nederlandstalige opleiding Management Toerisme is een brede managementopleiding. ln het
veranderende toeristische werkveld is het steeds meer zaak de volle breedte van het werkveld te
kennen en daarmee in staat strategisch te opereren en effectieve allianties aan te gaan met andere
partijen in de branche.
Ongeachte de context c.q. het deel van het toeristische werkveld waarbinnen de toeristisch manager
uiteindelijk zijn functie gaat vervullen, zijn binnen de opleiding drie basiscomponenten van toerisme
te herkennen: toeristisch consumentengedrag, toeristische bedrijvigheid (branche) en de foen'sfiscf¡e
bestemming.
De kern van het onderwijs in de Nederlandstalige opleiding wordt gevormd door:. het creëren, vermarkten en communiceren van bijzondere belevenissen,

. op een bedrijfs-)economisch verantwoorde en duuzame manie¡

. in een internationaal kader, met name gericht op de westerse contexÍ.

Engelstalige opleiding : I nternational Tourism Management
lnternational Tourism Management leidt op voor het toeristisch werkveld met een bijzondere aandacht
voor het mondiale toerisme met nieuwe opkomende markten en bestemmingen. Dit heeft zich
vertaald in specifieke accenten die in het programma gelegd zijn. ITM-studenten worden opgeleid tot
beroepsbeoefenaren, die meteen'comprehensive'perspectief moeten leren kijken naareen internationale
beroepspraktijk waarvan ze onderdelen voortdurend met elkaar in verband brengen. Studenten worden
vertrouwd gemaakt met de wisselende contextuele omstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden
binnen de praktijk van het internationale toerisme.

Het programma vangt aan met de internationale propedeuse First Year in Leisure & Tourism.
Na de internaionale propedeuse hebben studenten voor hun postpropedeuse de keuze uit twee
afstudeerrichtingen: lnternational Tourism Management & Consultancy (ITMC) of lnternationatTourism
& Travel lndustry (lTTl). Het profiel van ITMC wordt vooral bepaald door: de focus op internationale
toeristische bestemmingen met daarbij de keuze voor drie leidende thema's: planning and development,
marketing en cross cultural studies. Voor lTTl geldt dat de kern van de opleiding wordt gevormd door
"het creëren en vermarkten van bijzondere belevenissen op een (bedrijfs-)economisch verantwoorde en
duurzame wijze". Daarbij richt lTTl zich op de reisbranche met een mondiaal perspectief en specifieke
aandacht voor niet-westerse markten.

II NHTV ínternationaal hoger onderwijs Breda
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2. Doelstellingen van de opleiding

2.'l Beroepsopleidingsprofiel HTRO

ln het Landelijk overleg Leisure & Tourism Management (LO L&M) is vanaf 2007 een startgemaakt met

het herijken van het competentieprofiel. ln 2009 frãU¡en de opleidingen van Stenden hogeschool' Saxion'

Hogeschool lnholland en NHTV internationaatnogeìonoerwiþ_eredá samen het Beroepsopleidingsprofìel

Manager toerisme a recreatie opgesteld (BoË, oktob"r 2oos¡. Het beroepsopleidingsprofiel maakt

voor het werkveld inr¡cÀtelUf *"ti" "einOtanaliticaties" van O'e nfRO-opleidingen zijn en geeft de

opteiding handvatten uðo¡ O'" inhoudelijke richting van het onde.rwijs' Tjdens de totstandkoming van

het beroepsopleidingspiofiel is het toeriétische weikveld geconsulteerd en heeft het werkveld de ruimte

gekregen om inzichten met de opleidingen te delen'

Deeerstezescompetentieszijndedomeincompetentiesvan.de.bachelorofbusinessadministration'
de zevende en de achtste competentie zijn leneriet< en de laatste twee competenties zijn door het

landelijk overleg HTRO-opleidingen specifief räor het HTRO toegevoegd' Door het toevoegen van deze

competenties willen de toLristiscihe opleidingen zich onderscheiden van de anderen opleidingen binnen

het BBA-domein. De landelijke competenties zi¡ trierin verder uitgewerkt door een nadere specificatie

in beroepsproducten 
"n-¡"io"p.uaärdigheden 

(zie bijlage 1)' Het beroepsopleidingsprofiel Manager

toerisme & tecreatie is door ¿e HgO-raad in oktober 2009 geaccordeerd'

Daarnaast is het hoger economisch onderwijs in 2007 met een project gestart om de kennisgebieden

achter de domeincompãienties expliciet te mafen. Per domein 
-is 

eèn eerste landelijke Body of

Knowtedge& Sk//s (Bokél åpg""t"rå (zie bijlage 2). ln een BoKS wordt per competentie dieper ingegaan

op achtertiggende basiskánnË- 
"n 

deskundiiheiásgebieden.. De ambitie is het bieden van landelijke

transparantie. een eois fungeert als belangñ¡k refãrentiekadï u9?t de opleiding en heeft ook binnen

de opleiding geleid tot een inlventarisatie van de kennisgebieden binnen de domeinen (Ovezicht van

kennisgebieden 2009-201 0).

2.2 HBO-standaard

Naast de competenties uit het BBA-domein gelden er voor l9t h?g?t beroepsonderwijs tien generieke

competenties. Dit zijn competenties die elke siuJent met een hbo-dþloma moet beheersen' Men spreekt

ook wel van de hbo-standaard:
1. Brede proîessionalisering:wil zeggen dat de afgestudeerde aantoonbaar is toegerust met

actuele kennis die aansluit bij recentá (wetenschappelijke) kennis, inzichten, concepten en

ondezoeksresultaten en recente (intlrnationale) ontwú<kelingen in het beroepenveld teneinde

zich te kwalificeren voor:
- het zelfstanOi! uitvoeren van de taken als beginnend beroepsbeoefenaar
_ het zelfstandi! functioneren binnen een arbeidsorganisatie

- het vormgeven aan zijn eigen professionalisering

Z. Muttidisciptinaire integraúie: integratie van kenn-ís, inzichten, houdingen en vaardigheden

van verschillende inhoudelijke vakdisciplines'

3. (Wetenschappelijke) toepassing: toepassen van uit ondezoek (fundamenteel en toegepast)

beschikbare inzichten, theorieën en concepten en ondezoeksresultaten bij vraagstukken

waarafgestudeerdeninhunberoepsuitoefeningmeegeconfronteerdworden.
4. Transfer en brede inzetbaarheid:toepassen vãn kennis, inzichten en vaardigheden in

uiteenlopende beroepssituaties'
s. Creativiteit en complexiteit in handelen: definiëren en analyseren van vraagstukken

waarvan net órã¡eém op voorhand niet duidelijk is en waarvoor geen standaardprocedures

van toePassing zijn.
6. probleemger¡óni wertcen: het zelfstandig definiëren en. analyseren van complexe

probleemsituaties in de beroepspraktijk, ó O":ig van relevante kennis en (theoretische)

inzichten, (nieuwe) oplossingsstrategieén bnpikkelen en toepassen en de effectiviteit van

nieuwe oPlossingen beoordelen'

9I NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
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7. Methodisch en reflectief denken en handelen: het stellen van realistische doelen, eigen
werkzaamheden planmatig aanpakken en reflecteren op eigen beroepsmatig handelen, op
basis van het verzamelen en analyseren van relevante informatie

8. Sociaalcommunicatieve bekwaamheid communiceren en samenwerken in een
multiculturele omgeving, internationale omgeving en een multidisciplinaire omgeving en het
voldoen aan de eisen die het participeren in een arbeidsorganisatie stelt.

9. Basiskwalificering voor managementfuncfi'es eenvoudige leidinggevende en
managementtaken uitvoeren.

10. Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid ontwikkelen van begrip betrokkenheid
bij ethische, normatieve en maatschappelijke vragen in de beroepspraktijk.

2.3 Relatie competenties en curriculum
De vaststelling van het nieuwe Beroepsopleidingsprofiel heeft ertoe geleid dat in 2010-2011 de relatie
tussen de doelstellingen en het curriculum opnieuw tegen het licht is gehouden. Deze inventarisatie
heeft ertoe geleid dat op een aantal aspecten aanpassingen binnen het curriculum zijn doorgevoerd. De
tien competenties uit het profiel zijn leidend voor de inhoud van het ondenruijs.

lnde Dekkingsmatrixcompetentiescurriculum (QlS)wordtduidelijkgemaaktwaardecompetenties binnen
het curriculum worden ontwikkeld. Hiertoe zijn de competenties met bijbehorende beroepsproducten en
-vaardigheden in de verticale menubalk geplaatst. ln de horizontale menubalk zijn per semester telkens
de studieonderdelen aangegeven (projecten/thema's, cursussen, vaardigheid- en taaltrainingen).
Verder is in de dekkingsmatrix competenties-curriculum per studieonderdeel ook het niveau van
taakuitvoering volgens de niveau indeling van Verreck opgenomen. Hiermee wordt duidelijk op welk
niveau de competenties in het studieprogramma ontwikkeld worden.

Model voor competentieniveaus en taakuítvoering condities (model Verreck, 2004)

Taakuitvoering condities

. .::...1'. :::"| .:'||'. )...|.:.

,., l;.¿.;,:t', .,. .,. .,.;.)tt:,....

.:,,,,1: :, '," ,., ,,,
,.'..' :t::.. ..1. a.:'i :,:a...t:.:i'

:.t:,.a' 'a.: , ,a.,,..i.:.....:.

1::.. :.,.':.,4,.::):.: :.,::.: :

niveau Complexiteit Verantwoorde lijkheidTransfer

3e,niveau
(startbekwaam)

Analyçeert problEmen.
vragen en knelpunten in
comBlexe s¡tuaties, handelt
in de praktijk zelfstand ig,
neemt beglisdngen, ontwik-
kelt nieuwe p.roced.ures
of nieuw plan van aanpak,
çbruikt creativiteit in het
aanpakken en uitvoeren van
opd'raehten.

Analyseert de eigen
sit{atie, vult hiaten binnen
de eigen kennis aan via
zelfçturend leren ver'werft
waar no.dig nieuwe vaar-
diEheden, denkt en,werkt
met een branche- en organi-
satie overstijgende kijk op
de problemen.

Werkt pro-actief, verânt-
woordt op diverse niveaus
en professionele wijze de
informatieverzameling,
theoriekeuze en -vorming.
ende gekozen o.plossingen
naar de opdrachtg€ver ên
naar collega's, staat opeR
voor. kriti.sch oordeel van
eollega's en beroepsgen-
oten.
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ln de propedeuse en het tweedejaarwordt de brede basis gelegd voor de competenties. Deze studiejaren

vertegenwoordigen het beginnende en gevorderde niveau waarbij de kernvakken voornamelijk binnen

cursussen centraal staan lniveau 1 en 2). ln het derde en vierde jaar, binnen de praktijkstage, de

specialisatie fase en het afstuderen, wordt het startbekwame niveau gerealiseerd. Studenten kunnen

zich in bepaalde competenties verdiepen of verbreden afhankelijk van de minorkeuze en het afstuderen.

ln deze fase van de studie is er in toenemende mate sprake van integraal leren. Onderstaand schema

geeft een globaal ovezicht van de fasen in de opleiding en het niveau van de competentieontwikkeling'

Competentíes HTRO

minor/
afstu-
deren

praktijk-
sta9e

speciali-
satie

Propedeuse en 2e
jaar

Competenties HTRO

Ontwikkelen van een visie op veranderin-
gen en trends in de externe omgeving en
ontwikkelen van relaties, netwerken en
ketens

1

2. Analyseren van beleidsvraagstukken, ver-
talen in beleidsdoelstellingen en'alterna'
tieven en voorbereiden van besluitvorming

optioneel
3. Toepassen van human resource manage'

ment in het licht van de strateqie van de
organisatie.

optioneel
4. lnrichten, beheersen en verbeteren van

bedrijfs- of organisati eprocessen.

5. Analyseren van de financiële enjuridische
aspecten, interne processen en de bedrijfs'
of organisatieomgeving om samenhang en
wisselwerkíng te versterken.

6. Ontwikkelen, implementeren en evalueren
van een veranderinqsproces-

7. Sociale en communicatieve competentie
(interpersoonlijk, organisatie): zelfstandig
en ondernemend.

8. Zelfsturende competentie {¡ntrapersoon-
lijk, beroepsbeoefenaar of professional).

optioneel

9. Balancerentussen People, Planeten Profit.

optioneel

10. lnitiëren, creëren en vermarkten van pro-
ducten en diensten.
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3. Programma van de opleiding

De variatie binnen de HTRO-opleiding van de NHTV houdt in dat er voor de diverse binnen- en
buitenlandse studentenstromen ondenvijs op maat kan worden aangeboden. De opleiding HTRO bestaat
uit de Nederlandstalige voltijd en duale opleiding Management toerisme (MT) en de internationale voltijd
opleiding lntemational Tourism Management (lTM).
ln dit hoofdstuk wordt het programma van de beide voltijdvarianten op de aspecten onderwijsvisie,
didactiek, inhoud, studiebegeleiding en toetsing beschreven. Daarin worden in het kader van de
doelgroepenbenadering ook verschillende keuzes gemaakt.

3.1 Opleiding Management Toerisme

3.1.1 Visie op leren en opleiden
Bij competentiegericht leren gaat het erom dat de afgestudeerden demonstreren dat zij in staat zijn
om een functiegedchte combinatie van kennis (kennen), vaardigheden (kunnen) en attitude of houding
(willen) in samenhang toe te passen in de beroepspraktijk. Deze definitie van een competentie is
gebaseerd op de gedachte dat de student zich voorbereidt op het functioneren in de beroepspraktijk
als lerende ondememer: een professional die in staat is voortdurend zijn eigen handelen kritisch te
bekijken en op basis hiervan bij te stellen. Competenties worden hierbij opgevat als bekwaamheden
om problemen en opdrachten uit de beroepspraktijk competent te kunnen uitvoeren. Om startbekwame
professionals af te leveren die een combinatie hebben van gedegen kennis, beroepsvaardigheden en
een professionele attitude, wordt gericht gewerkt aan het ontwikkelen van competenties- Studenten
leren in verschillende situaties of werkveldcontexten en beroepsrollen welke competenties vereist zijn
om te kunnen functioneren in de beroepspraktijk.

DeopleidingwerktvolgenshetcompetenliemodelzoalsdatisontwikkelddoorhetlnstituutvoorOnderzoek
van Wetenschappelijk Ondenvijs (¡OWO). Dit schema is een handelingsgericht en situatiegebonden
model voor competentiebeschrijving, ingebed in een procesmatige leercyclus.
Deze cyclus is afgebeeld in onderstaande figuur3.

¡tÊcd¡lrdü! rtrrtrd

rücþaar
HGlltc'r
plnvrn

vd¡l¡¡cn

3 Figuur lOWO-competentiemodel Arie Geerding
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Een student ontw¡kkelt kennis, houding en vaardigheden in de leercyclus. Deze leercyclus bestaat uit de

competentie, te weten de situatie (input), het handelen (proces) en het product (resultaat). Vervolgens

moet de student het vermogen ontwikkelen tot meta-handelen. Door systematisch te reflecteren op

de kwaliteit van het handelen en de producten (verantwoorden en verklaren) kan de student van een

standaard aanpak (bijvoorbeeld een werkmodel) door groeien in een werkwijze die is toegespitst
op de situatie. Deze stap maakt de leercyclus rond, wat leidt tot ontwikkeling of verbetering van de

competentie. ln het model wordt de competentie (een werkwoord) gedefinieerd als het handelen dat
door de professional ingezet wordt als antwoord op de vraag van de klant (situatie). Een product of
dienst is het resultaat van dat handelen. Kennis, vaardigheden en attituden behorende bij het beroep
(ook wel aangeduid als de Body of Knowledge & Skills) worden door de professional bewust ingezet in

alle fasen van het handelen. Tevens zorgt deze reflectie voor een proces van verantwoording dat leidt

tot continue vergroting van de kennis, vaardigheden en attituden.
De mate van integratie van kennis, houding en vaardigheden is een van de belangrijke verschillen

tussen een student op beginnend niveau en een ervaren professional. lemand is competent als hij/zij in

wisselende contexten en wisselende rollen adequaat op de situatie kan reageren en handelen.

De cirkelvorm van het schema geefr aan dat competentie-ontwikkeling geen rechtlijnig proces is, maar
dat het zich voortdurend herhaalt. ln de opleiding spreken we van start- en beroepsbekwaam niveau,

maar dit is niet het eindpunt. ln de visie op "een leven lang leren" zal de leercyclisch systematisch en

structureel doorlopen worden.

3.1.2 Onderuijskundigmodel
Het onderwijskundig model dat past binnen het competentiegericht ondenrijs, is ontleend aan het

leerlijnenmodelvan De Bie en De Kleijn4. Vanuit dit perspectief vindt het leren van beroepsvaardigheden
plaats door in de praktijk te oefenen aan de hand van een theoretisch werkmodel om van daaruit weer
kennis te venuerven. Met die opgedane kennis wordt het werkmodel bijgesteld en wordt vervolgens

weer geoefend, waarna er behoefte is aan verdere verdieping. Dit proces herhaalt zich tot er uiteindelijk

sprake is van beheersing van de complexe beroepsvaardigheid en de competentie.
ln de onderwijspraktijk valt het leerproces uiteen in afzonderlijke delen en zijn de volgende processen

te onderscheiden:
a. leren van kennis: de conceptuele leerlijn;
b. leren van vaardigheden: de vaardighedenlijn;
c. leren van beroepsvaardigheden: de integrale leerlijn;
d. leren van werkervaring: de praktijkleerlijn;
e. leren van ervaringen in de studieloopbaan: de ervaring/reflectieleerlijn.

De opleiding heefr leerlijnenmodelvan de Bie en de Klein overgenomen, maarzelf invulling gegeven aan

de verschillende onderdelen. De naamgeving is aangepast op de onderwijssituatie: de integrale leerlijn, de

conceptuele leerlijn, de vaardighedenleerlijn inclusief het talenonderwijs, de studieloopbaancoachings-
leerlijn en de praktijkleerlijns. Hieronder volgt een beschrijving per leerlijn.

Leren van theorie: de conceptuele leerliin
Binnen de conceptuele leerlijn vallen de cursussen waarin de ontwikkeling van (vakinhoudelijke) kennis

centraal staat. De inhoud wordt grotendeels bepaald door Body of Knowledge & Skills (BOKS).

De cursussen hebben als doel studenten een theoretisch kader aan te leren. Dit theoretische kader

wordt bij het werken in de projecten uitgebreid met werkmodellen, plannen van aanpak; de "body of
knowledge" van het vak. De student leert in de conceptuele leerlijn denken en redeneren als professional

en de theorie toe te passen op beroepsproblemen.

Onderwijs als opdracht, D. de Bie en J.J. Gerr¡tse, Bohn Staffleu van Loghum.

Wat gaan we doen? D. de Bie en J. de Kleijn, Bohn Staffleu van Loghum.

Morgen doen we het beter, de Bie, Bohn Staffleu van Loghum.

Bie, D en Keijn, jde (2001). wat gaan we doen? Het construeren en beoordelen van opdrachten

4

5
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Leren van vaardigheden: de vaardighedenlijn
ln de vaardighedenleerlijn worden specifieke vaardigheden aangeleerd die studenten beter in staat
stellen competenties te ontwikkelen in de projecten en tijdens de stages. Voor het aanleren van deze
vaardigheden is aparte training en regelmatig oefenen noodzakelijk. Het betreft onder andere de moderne
vreemde talen, mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden, ondezoeksvaardigheden,
ict- en computervaardigheden en commerciële vaardigheden. Net als de cursussen zijn ook de
vaardigheidtrainingen ondersteunend aan alle projecten en niet specifiek aan één project gekoppeld.
ln een aantal gevallen worden trainingen en hoorcolleges direct aan het project gekoppeld (embedded
skills). Deze trainingen en hoorcolleges die binnen het project aangeboden worden, worden als
onderdeel van het project en niet als apart studieonderdeel beoordeeld

Leren van beroepsvaardigheden: de integrale leerlijn
Het ontwikkelen van competenties geschiedt het best wanneer dat gebeurt in een setting die de
beroepspraktijk benadert. Dit krijgt gestalte in de'integrale leerlijn'en wel via projectondenruijs. Binnen
een project moeten studenten - veelal groepsgewijs - beroepsproducten ontwikkelen, zoals een
marketingplan, een concept, product of een dienst. Hierdoor ontwikkelen studenten de beroepsspecifieke
competenties. Onder de integrale leerlijn vallen binnen de opleiding de projecten, de stage, de
specialisatiefase en het afstuderen.
Bij projecten werkt de student in een groep aan beroepsopdrachten uit het domein van de marketing,
operationeel management en de concept- en productontwikkeling. De ondersteuning vindt plaats door
een projectbegeleider. Het gaat in alle gevallen om opdrachten of vraagstukken, zoals die in de praktijk
voorkomen, ook wel 'real life'projecten genoemd. De opdrachten zijn authentiek, actueel en realistisch.
De opdrachten zijn zo geconstrueerd dat het de student de mogelijkheid biedt die competenties te
ontwikkelen, die voor het functioneren in de latere beroepspraktijk noodzakelijk zijn. Competenties
worden zowel gemeten door observatie van het gedrag van studenten tijdens de projecten als ook
op basis van concrete eindproducten, zoals verslagen en presentaties. De student moet meestal aan
het einde van een project in een mondeling tentamen een verantwoording en onderbouwing geven en
zijn eigen inbreng toelichten. Het werken aan de ontwikkeling van competenties, het toepassen van
kennis en het laten zien van een professionele houding geeft het integrale karakter van deze leerlijn
aan. Op basis van studie- en leerervaringen zal de student in een volgend project werken aan de
competentieontwikkeling en zelf bepaalde accenten leggen (vastgelegd in een actieplan en portfolio).

Leren van eruaringen in de studieloopbaan: studieloopbaancoaching
De studieloopbaancoachingsleerlijn stimuleert de student tot kritische reflectie, bewustwording,
zelfsturing en zelfuerantwoordelijkheid. De leerlijn studieloopbaancoaching ondersteunt de individuele
leerprocessen van studenten. De leerlijn draagt bij tot een bewuster leerproces en ondersteunt bij het
maken van studiekeuzes. Een student heeft gedurende het collegejaar een aantal individuele gesprekken
met zijn coach. Daarnaast zr¡n er groepsbijeenkomsten, die meestal een workshop karakter hebben.
Een coach is het eerste aanspreekpunt voor allerlei vragen en problemen, die het pad van de student
kruisen, zowel persoonlijk als met betrekking tot de opleiding (studiekeuzes en studievoortgang). De
eerste tweejaar van de studie heeft de student een vast aanspreekpersoon; de studieloopbaancoach.
ln de laatste twee jaar van de studie wordt de coachrol overgenomen door achtereenvolgens de
stagebegeleide¡ projectbegeleider van de specialisatie en de afstudeerbegeleider.

Leren van werkeruaring : praktijkleerlijn
De praktijkleerlijn neemt een bijzondere positie in: deze vindt grotendeels buiten de muren van de
opleiding plaats. Het leren in de praktijkleerlijn gebeurt binnen de studieonderdelen en opdrachten van
de werkveldoriëntatie, de invulling van de vrije studieruimten en de praktijkstage. De werkveldoriêntatie
bestaat uit excursies, werkveldbezoeken en studiereizen. De studenten moeten in dit kader opdrachten
maken en kijken vaak in de "keuken" van de verblijfaccommodaties, touroperators, attractieparken,
vervoersbedrijven (o.a. luchtvaartmaatschappijen) of beurzen en evenementen (o.a. Vakantiebeurs).
Een deel van de competentieontwikkeling speelt zich af in de praktijk bij stagebedrijven en via
praktijkopdrachten. Bepaalde competenties kunnen in deze setting beter ontwikkeld worden. Overigens
worden, afhankelijk van de op het stagebedrijf verrichte werkzaamheden en opdrachten, de competenties
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verder ontwikkeld en werkt de student aan persoonlijke actie- en ontwikkelpunten.

De vrije studieruimte (VSR) steft de student in staat om gedeeltelijk zelf invulling te geven aan het

studieþrogramma. Dat kan door deelname aan verschillende activiteiten of het volgen van cursussen

en trainingen ingevuld worden.

3.1.3 Toetsing, beoordeling en feedback

Vtge op roETsEN, BEooRDELEN EN FEEDBAcK

Functie van toetsen
Toetsing moet de student niet alleen stimuleren om actief te studeren, maar ook om te reflecteren op het

eigen hãndelen en daarmee te komen tot zelfbeoordeling. Toetsing is bedoeld om leeractiviteiten op de

kJrte termijn te stimuleren, maar wordt ook ingezet als instrument om zicht te geven op de ontwikkeling

van de stúdent op langere termijn in het perspectief van de competentieverwerving. Het geven en

ontvangen van feedback vormt hiérvoor de basis. De student wordt door de systematiek van toetsen en

teedbaðt gestimuleerd om zich te blijven ontwikkelen, ook als hij na het afronden van de opleiding als

professional in de beroepspraktijk werkzaam is.

Bij het vormgeven van het curriculum wordt uitgegaan van de eindl<walificaties van de opleiding

omschreven als de competenties die de beginnende beroepsbeoefenaar moet beheersen- De tien

competenties van het bäroepsopleidingsprofiel met de bijbehorende Body of Knowledge & Skills

zijn i.rierbij richtinggevenO. Oii betefentlat toetsen moeten worden samengesteld op basis van een

iniegratie van deãkennis, vaardigheden en houding/attitudes in een beroepsgerichte context-

Binñen het curriculum wordt de basis voor de competentieontwikkeling gelegd in de eerste twee

studiejaren. Voor het bereiken van bepaalde competenties is het van belang dat kennis of vaardigheden

apart getoetstworden. Binnen de conceptuele en de vaardighedenleerlijn vinden om die reden ook aparte

kenniã- of vaardigheidstoetsen plaats, maar wel toepassingsgericht en zoveel mogelijk geïntegreerd in

het onderwijs. ln de integrale leerlijn is toetsing gerelateerd aan het beroepsopleidingsprofiel van de

beginnend beroepsbeoefenaar. De door de opieiding geformuleerde competenties en het curriculum

geien daarmee richting aan de toetsing, zowelwat betreft inhoud als niveau. ln bijlage 5 zijn de richtlijnen

met betrekking tot het beoordelen van competenties opgenomen'

Voor de beoordeling is het vooralvan belang dat de prestaties en vorderingen van de individuele student

traceerbaar zijn en dat deze individueel beoordeeld worden. ledere student moet uiteindelijk kunnen

aantonen Oat ni¡ alle competenties beheerst. Ook binnen groepsopdrachten is de individuele student

daarom verantwoordelijk voor zijn eigen prestaties en vorderingen en zal beoordeling ook op basis

hiervan plaats vinden en een individuele beoordeling opleveren'

Toetsvormen
Toetsing moet aansluiten bij de didactiek van de leerlijnen binnen het curriculum. Binnen de leerlijnen

worden verschillende soortên leerprocessen aangestúurd die een eigen leerdynamiek kennen. Om

het leergedrag optimaal te sturen, worden inhoud en werkwijze binnen de leerlijnen afgestemd op de

dynamiei va'inei oetretrende leerproces. Het leerproces is opgesplitst in afzonderlijke studieonderdelen

waarbij we de volgende processen onderscheiden:
o toetsen vãn kennis in de conceptuele leerlijn; de cursussen worden veelal afgesloten met

een schriftelijk tentamen met open of gesloten vragen op basis van een toetsmatrijs en

toetsingscriteria.
o toetsen van vaardigheden in de vaardighedenlijn; in de vaardigheidstrainingen en de

taaltrainingen staat ñet trainen en oefenen centraal, de toetsvorm is afhankelijk van de te

ontwikkelen vaardigheid bijv. een presentatie, een luistertoets, een rapport schrijven.

o toetsen van beroeþsuaardigheden in de integrale leerlijn; projecten veelal moet de student

het beroepsproduct mondèling verantwoorden, de docent beschikt over een format met

beoordelingscriteria.
o toetsen van werkervaring in de praktijkleerlijn; de toetsing van de praktijkleerlijn kan bestaan uit
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o

werkbezoeken, verslagen of de beoordeling van een praktijkstage. B¡nnen elk onderdeel staat
zicht en reflectie op het werkveld centraal
toetsen van leerervaringen in de ervaring/reflectieleerlijn; bij studieloopbaancoaching werken
studenten aan het ontwikkelen van de zelfsturende competentie. Het portfolio is hierbijzowel
een formatieve als summatieve toetsvorm, in individuele coachingsgesprekken reflecteert de
studenten op de studieloopbaan, maakt actieplannen en venrerft vervolgens nieuwe inzichten.
De student leert zichzelf aansturen op de professionele en persoonlijke ontwikkeling.

ln de Dekkingsmatrix foefs- en werluormen Mf (OlS) wordt de relatie tussen als ook de variêteit in
toets- en werkvormen weergegeven. ln deze dekkingsmatrix zijn de mogelijke toets- en werkvormen
(individueel en in groepsverband) in de verticale menubalk geplaatst. In de horizontale menubalk zijn
per semester weer de studieonderdelen aangegeven (projecten/thema's, cursussen, vaardigheid- en
taaltrainingen. Hiermee wordt inzichtelijk waar en op welke wíjze de competenties binnen het curriculum
getoetst worden.

Ter ondersteuning van het toetsproces is de (digitale) Toetswaaier en een Toetshandleiding ontwikkeld.
Voor meer gedetailleerde informatie over de organisatie van toetsing wordt venruezen naar de Onderwijs
en Examenregeling HTRO (OER) en het toetsbeleid van de Academie toerisme.

3.1.4 Studieloopbaancoaching
De opleiding Management toerisme kent het traject studieloopbaancoaching. Hierin staat de
persoonlijke, professionele groei en (beroeps-)ontwikkeling van studenten centraal (zie competentie I
van het beroepsopleidingsprofiel).
Doel van de studieloopbaancoaching is om studenten te leren om bewust te reflecteren, zodat het een
houding wordt om zonodig het eigen handelen bij en aan te sturen. Hiermee ontwikkelt de student
een professionele beroepshouding. De student leert kritisch naar zichzelf en zijn eigen voortgang en
ontwikkeling te kijken. De coach is hierbijzijn persoonlijke begeleider.

Studieloopcoaching vindt plaats gedurende de gehele opleiding. ln de eerste twee studiejaren van de
opleiding Management toerisme heeft de student een "vaste" coach. Vanaf het derde jaar wordt de
coachrol door verschillende personen uitgevoerd. ln het eerste semester van het derde jaar vervult de
stagebegeleider deze rol. ln het tweede semester van het derde jaar is dat de specialisatiebegeleider.
ln het vierde jaar vervult de afstudeerbegeleider de rol van coach.

Bij studieloopbaancoaching vinden individuele gesprekken plaats met de studieloopbaancoach, maar
er zijn ook bijeenkomsten in groepen van studenten. De input voor deze gesprekken bestaat uit een
zelfreflectie, een (concept)actieplan, ingevulde competentiekaarten en eventueel gemaakte opdrachten.
De nadruk ligt híerbij op het analyseren van en het reflecteren op de competenties en het kritisch kijken
naar het eigen functioneren. De groepsbijeenkomsten hebben veelal een workshopkarakter en zijn
meer informerend van aard (o.a. leren plannen en reflecteren).
Studenten werken per semester aan bepaalde generieke competenties gekoppeld aan het project. De
competenties zijn opgenomen in de Competentiescan ManagerToerisme (zie bijlage 4). Het gaat hierbij
om:

. Communiceren:de student kan ideeën en meningen in begrijpelijke taal mondeling en schriftelijk
duidelijk maken en luistert actief.

o Plannenenresultaatgerichtheid:
de student kan doelen en prioriteiten bepalen en geeft de acties, tijd en middelen aan om die
doelen te bereiken.

. Samenwerken: de student levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat door afstemming
met anderen

o lnitiatief en leidÌng nemen: de student draagt uit eigen initiatief voorstellen, oplossingen of
ondenruerpen aan en kan een groep of een individu aansturen

. Reflecteren en zelfsturen: de student is zich bewust van zichzelf en zijn uitstraling en de student
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kan op basis van reflectie een eigen koers kiezen en zichzelf aansturen op de professionele en

persoonlijke ontwikkel¡ng.

Uitgebreidere informatie over de studietoopbaancoaching is te vinden in de handleiding

Studieloopbaancoaching.

3.1.5 Opbouw curriculum Management toerisme
Het curriculum is opgedeeld in verschillende fasen. De eerste twee studiejaren vormen de brede basis

van de opleiding. Hei derde jaar bestaat uit een praktijkdeel en een theoretisch deel. Het vierde jaar kent

een minorfase en een afstudeerfase.

opbouw curriculum Management toerisme

15
45

60 60 60 60

tl

De eersúe fase
Om de horizontale samenhang binnen een semester én het beroepsprofiel in het programma te

versterken zijn de semesters in ãe eerste twee studiejaren gethematiseerd. (zie onderstaand schema).

vernieuwde opbouw jaar 1 en 2 Nededandstalige opleiding 2011-2012

ffi
6o

30
30

Jaar 1

Thema's: kennismaken met de sectoren
het creêren en vermarkten van bijzondere
belevenissen

Het vermarkten van accommodaties en
attracties op een bepaalde bestemming

Het creëren van toeristische beleving-
sproducten voor een bepaalde bestem'
ming

laa¡2
Thema: concepting, distributie en ¡nterac'
tieve communicatie met de consument

Het creëren van sterke merken en het
ontwikkelen van interact¡eve communicatie

Het vermarkten en distribueren in de nieuwe
sociale omgeving. De invloed van intemet en

social media.

P raktij k e n s p ec i a I i s ati ef ase
ln hei derde jaar vindt de verdieping en de verbreding plaats, waarbij studenten hun programma

inkleuren Oooi de keuzen die ze maken. Studenten lopen in het eerste semester een binnenlandse

of buitenlandse stage en worden hierbij begeleid door een praktijkbegeleider. ln het tweede semester

staan de cursussen en het in het teken van de gekozen specialisatie te weten: Attracties, Hospitality

en Accommodaties (AHA), Touroperating (TOU) of Toeristische Bestemmingsontwikkeling, Branding en

Communicatie (TBBC).

Hoofdfase theorie

Hoofdfase praktijk
Spec¡alisatie fase

Minor l<euze
Afstuderen

TOTAAL 240 ects

I NHTV internationaal hoger onderuiis Breda 17



ffitlO pleidingsplan Hoger Toeristi sch Recreatief Onderwijs 20 1 0-201 1

Afstudeertase
ln het vierde jaar volgen studenten een minor naar keuze en gaan studenten aansluitend de afstudeerfase
in. De Academie biedt een ruim aanbod minoren aan, zowel Nederlands- als Engelstalig. Daarnaast
hebben de studenten nog de keuze uit een aantal minoren en jaarprogramma's die hogeschoolbreed
door andere academies binnen NHTV worden aangeboden.
Studenten moeten in deze fase demonstreren dat ze de competenties op startbekwaam niveau
beheersen. ln deze fase is de praktijk ruim vertegenwoordigd. De student heeft keuze mogelijkheden
met betrekking tot de mino¡ afstudeerplaats en opdracht. Daarmee krijgt student de ruimte gewenste
talenten te ontwikkelen.

Verkorte trajecten
Voor studenten met een diploma middelbare beroepsopleiding Toerisme & Recreatie niveau 4 (MBO
T&R) ) bestaat de mogelijkheid een verkort, driejarig programma te volgen. De verkorting van een jaar
op de reguliere studieduur van vier jaar wordt bereikt door het theoretische eerste en tweede jaar van
het reguliere studieprogramma 'in te dikken' tot anderhalf jaar. Tevens komt de praktijkstage van 20
weken te vervallen.
Het propedeusejaar en de eerste helft van het tweede studiejaar (postpropedeuse) in het speciale
MBO-traject doorloopt de MBO-student in een groep met uitsluitend studenten die het driejarig MBO-
traject volgen. Na de eerste anderhalf jaar in dit trqject gaat de student verder met de laatste anderhalf
jaar van het programma van het reguliere traject, namelijk de specialisatiefase en het afstudeerjaar.
Voor studenten met een \M/O-diploma is er de mogelijkheid een verkort, driejarig programma te volgen.
De verkorting van een jaar op de reguliere studieduur van vier jaar wordt bereikt door het eerste en
tweede jaar van het reguliere studieprogramma 'in te dikken'tot één jaar. Dit propedeusejaar doorloopt
de VWO-student in een klas met uitsluitend studenten die het driejarig VWO-traject volgen. Na het
propedeusejaar gaan studenten verder met het programma van het reguliere derde en vierde jaar. Na
drie jaar kunnen deze studenten het NHTV-bachelordiploma behalen en eventueel doorstuderen om
een master te halen.
ln bijlage 6 is een ovezicht opgenomen van de leerplannen binnen de opleiding Management Toerisme.

3.2 OpleidinglnternationalTour¡smManagement

3.2.1 Visie op leren en opleiden: de'liberal'en 'vocational'benadering
Belangrijk verschil met de Nederlandstalige opleiding is dat de internationale instroom van (universitaire)
studenten uit het buitenland een specifieke benadering impliceert. De Engelstalige opleiding kiest op
grond van deze doelgroepen voor een meer'liberal' benadering, zij het duidelijk gecombineerd met de
'vocational'aanpak die uit de beroepsgerichte oriëntatie van de opleiding voortkomt. Centraal in de
opleiding staat de ontwikkeling van beroeps- en onderzoeksvaardigheden. De 'vocational'benadering
is hierbij met name gericht op het opleiden tot goede beroepsbeoefenaren, terwijl de 'liberal'benadering
refereert aan het vermogen tot kritisch, rationeel en onafhankelijk denken, waartoe studenten door
inhoudelijke begeleiding gestimuleerd worden. ln de visie op leren binnen de Engelstalige opleiding zijn
twee didactische elementen relevant voor het onderwijsconcept van de opleiding.

1. De opleiding kent een duidelijk vocationalaccent, dat in de opzet van het gehele programma
als een oriëntatie op de toeristische beroepspraktijk is aangebracht. De beroepspraktijk is
op een actíeve manier geTntegreerd in het programma en bepaalt niet alleen voor een groot
deel vorm en inhoud van het programma, maar ook hoe vele programmaonderdelen
beoordeeld worden door middel van een eigen inbreng van diverse stakeholders op
verschillende momenten.

2. Daarnaast ligt een sterke nadruk op een liberalbenadering, waarbij studenten geleerd wordt
op een zelfstandige manier én in groepsverband toegepast ondezoek uit te voeren op
academisch niveau, waarbij ze ondersteund worden door vakkundige docenten en
professionals.
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De visie op leren sluit aan bij het onderscheid dat in de literatuur wordt gemaakt tussen modus 1 en

modus 2 kennis.6
Modus I kennis is academische kennis die in een duidelijk geformaliseerde en academische vorm

is gegoten. Ze komt tot stand in universitaire verbanden. Via publicaties in kwalitatief hoogstaande

tijdschriften, via seminars, congressen en duidelijke academische spelregels is deze kennisproductie

streng gebonden aan kwaliteitseisen die nauwelijks ter discussie staan.
Modus 2 kennis is gecontextualiseerde kennis die ook steeds gebonden is aan een specifiek

toepassingsgebied. Ze komt tot stand in projectvorm. Deelnemers aan deze productie van kennis

verhuizen van de ene toepassingscontext naar de andere en nemen naast hun modus 1 kennis ook

steeds hun know how mee. Het is te vergelijken met het aanleren van een 'timmermansoog'. Door met

de timmerman op te trekken leert de 'gezel'vanuit de praktijk de noodzakelijke contextuele kennis van

de professional.

Vooral in een internationale omgeving is het belangrijk de contextuele kennis verder op te splitsen in

twee typen kennis.
a) teefvteretdkennis; het accent ligt hier op allerlei aspecten die in de internationale context een rol

spelen en waar de toekomstige professional affiniteit mee moet zien te krijgen. Dat zit hem in politieke,

sociale, religieuze, morele en overige zaken die vanuit de leeñruereld vooral het crossculturele klimaat

bepalen op de bestemming. Daar deze kennis veelal impliciet is, wordt in het programma een methodiek

ontwikkeld om deze kennis te expliciteren en door te laten klinken in de uiteindelijke resultaten die

studenten moeten boeken. Dit wordt nagestreefd vanuit het besef dat juist internationale opdrachten

vaak sterk beTnvloed worden door deze'soft (culturele) factor' met haar'harde consequenties'.

b) toegepaste kennis: het accent ligt hier op de 'know how' van een professional die vaak ook

impliciet is, maar een duidelijke invloed heeft op de manier waarop academische kennis toegepast kan

worden in uiteenlopende, internationale contexten. De vraag hier is hoe professionele stakeholders

ingezet kunnen worden om deze 'know how' expliciet in te kunnen zetten in het werk van de studenten.

ln de opzet van dit masterprogramma wordt daar uitdrukkelijk op ingegaan. Zowel leefwereldkennis als

toegepaste kennis worden vanaf het begin, maar vooral in de tweede fase van het programma sterk

benadrukt als mede bepalend voor de kennisontwikkeling in deze opleiding. Dit geldt vooral in een

internationale studie en werkomgeving, waar een sterk ontwikkeld gevoel en begrip voor de diverse

contexten, waarin toeristische verschijnselen zich voordoen, zeer noodzakelijk blijken.

Deze combinatie van een liberal en vocational benadering is met name typerend voor de afstudeerrichting

ITMC. De studentengroep die kiest voor de afstudeerrichting lTTl is een andere dan de groep die kiest

voor ITMC. Het zijn over het algemeen studenten met een sterkere oriëntatie op het bedrijfsleven. Om

die reden is er meer nadruk op de'vocational' benadering en sluit het het onderwijsmodel van lTTl meer

aan op de Nederlandstalige opleiding. Zo werkt ook lTTl analoog aan de Nederlandstalige propedeuse

met leerlijnen waarbinnen de ontwikkeling van beroepscompetenties centraal staat.

3.2.2 Onderwijskundig model: het'international classroom''concept
De didactische omgeving van de Engelstalige opleiding wordt weergegeven met het begrip
'international classroom':

'The internationat ctassroom of tourism sfudæs is a symbolical space in which a rich, complex

and tocat, internationat practice to be explored, enunciates new and promising areas in tourism

education
and research."T

ln een globaliserende samenleving neemt de complexiteit van een internationale werkomgeving toe.

ln een dergelijke werkomgeving zijn de belangen vaak groot, of ze nu van zakelijke of meer sociaal-

culturele en psychologische aard ztjn. Juist in een dergelijk complex netwerk van belangen is het

Gibbons, M. a.o. (1994) The new product¡on of knowledge. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE

Lengkeek, J /Platenkamp, V. (2004). The tntemational Classroom of Tourism Studres: Opening Pandora's Box

Paper congres Misenden Abbey
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cruciaal een 'ruimte'te creëren waarin deelnemers bij voortduring uitgedaagd worden de belangen te
leren doorzien, er rekening mee te houden maar er tegelijkertijd ook van te kunnen abstraheren. Op die
manier wordt elke deelnemer steeds gestimuleerd nieuwe verbanden te ontdekken en te analyseren,
die vervolgens in de praktijk gebruikt kunnen worden.
Een dergelijke'ruimte'wordtsymbolisch genoemd, omdat hijin een academische context gecreëerdwordt
en in verschillende toepassingscontexten als leidraad door de onderwijs- en onderzoeksopdrachten op
een symbolische manier heen blijft lopen. Vanaf het moment dat men deze 'ruimte'binnentreedt, gelden
de uitdagingen van deze specifieke manier van uitvoeren van ondenvijs en ondezoek.
ln ditdidactische conceptvan de'internationalclassroom'wordteen duidelijke rolen inbreng van studenten,
docenten en stakeholders gevraagd. Voor alle betrokkenen geldt dat zij uitgedaagd zullen worden
om een optimale bijdrage te leveren aan het onderwijs en ondezoek in de internationale toeristische
bestemming. Voor de uitwerking van deze te spelen rollen wordt gekeken naar de verschillende fasen
en de eraan gerelateerde, noodzakelijke inbreng van studenten, docenten en stakeholders.

De didactiek binnen de internationale afstudeerrichting ITMC is een combinatie van de genoemde
'vocational'en'liberal'benadering. Een belangrijke reden is dat studenten, voornamelijk afkomstig van
universiteiten in het buitenland, sterk gewend z¡n aan een dergelijke 'liberal'aanpak.
De afstudeerrichting lTTl heeft een didactisch concept dat het midden houdt tussen het onderwijsmodel
van ITMC en van de Nederlandstalige opleiding. De wens om te komen tot een optimale integratie en tot
inzicht in cultuurverschillen tussen Nederlandse en buitenlandse studenten heeft bij lTTl zijn weerslag
op de didactische aanpak waarbinnen de lnternational Classroom een rol speelt.

3.2.3 Toetsing, beoordeling en feedback
De semesters zijn opgebouwd in overeenstemming metde inhoudelijkefasering van het studieprogramma
die leidt tot het gewenste eindniveau . De opbouw van het curriculum wordt vertaald in de opbouw van
de vakken en wordt daar derhalve ook getoetst. lntegratie speelt zich af tussen de vakken, gerelateerd
aan een bepaalde thematiek dan wel aan een fase binnen het curriculum.

Binnen de vakken bestaat een diversiteit aan toetsvormen, zoals groepsopdracht, individuele opdracht,
schriftelijk tentamen (open vragen of multiple choice), presentaties en portfolio. Aangezien per leergebied
een variatie in toetsvormen wordt nagestreefd, betreft het veelal een combinatie van toetsvormen (bijv.
praktijkgerichte groepsopdracht, kennisgericht tentamen). De vorm waarin de student getoetst wordt,
staat per vak beschreven in het betreffende semesterboek. De sectie is verantwoordelijk voor toetsing
en beoordeling op de criteria per vak.
ln de Dekkingsmatrix toets- en werluormen ITMC en lTTl wordt de relatie tussen als ook de variëteit
in toets- en werkvormen weergegeven. ln deze dekkingsmatrix zijn de mogelijke toets- en werkvormen
(individueel en in groepsverband) in de verticale menubalk geplaatst. ln de horizontale menubalk zíjn
per semester weer de studieonderdelen aangegeven (projecten/thema's, cursussen, vaardigheid- en
taaltrainingen). Hiermee wordt inzichtelijk waar en op welke wijze de competenties binnen het curriculum
getoetst worden.

De tevredenheid over de toetsing wordt per vak en/of semester gemeten in de vorm van een evaluatie
onder de studenten. De periode en frequentie van tentamens en hertentamens zijn vastgelegd in de
gemeenschappelijke Onderwijs- en Examenregeling (OER).
Voor meer gedetailleerde informatie over de organisatie van toetsing wordt ven¡vezen naar de Onderwijs
en Examenregeling HTRO (OER), het Toetsbeleid van de academie.

3.2.4 Studiebegeleidingencoaching
Vanaf het jaar van instroom heeft iedere student binnen de internationale opleiding ITM een coach.
Deze heeft tot taak de student te ondersteunen in het zichzelf sturen in zijn leerproces. Dit houdt in het
signaleren van studieachterstand en het aanspreken van de student hierop, het geven van adviezen en
het fungeren als vraagbaak voor voorkomende vragen. ln de internationale propedeuse zijn duidelijke
lijnen uitgezetvoorde begeleiding doorde coach. Erzijn verplichtecoachgesprekkenwaarin devoortgang
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van de student besproken wordt. ln de afstudeerrichting ITMC doet ook op het gebied van de coach¡ng

de ,liberal' benadering zich meer gelden. De student wordt hier meer gezien vanuit een internationale

en meer academische'liberal'context, waarin hij op eigen initiatief contact zoekt met zijn begeleidende

coach. ln geval van problemen van persoonlijke aard kan de coach de student doorverwijzen naar de

decaan. ln het tweede jaar en het eerste semester van het derde jaar wordt de 'monitorfunctie'van de

coach zichtbaar in het organiseren van een aantal contactmomenten met individuele dan wel groepen

studenten mede gericht õp Oe voorbereiding van de stage. ln het vierde jaar is de rol van de coach bij

ITMC beperkt tot aanspreekpunt bij studieproblemen.

Binnen lTTl is gekozen voor het model van 'studieloopbaancoaching'. ln dit traject wordt de

competentieontwirketing van de student intensief begeleid. De student leert zichzelf aan te sturen op

zi.¡n äigen beroepsontwiff"ting en hierbij kritisch naar zichzelf en zijn eigen voortgang en ontwikkeling

tó $fén. De studietoopbaanóach is hiãrbij zijn persoonlijke be_geleider. Bij lTTl wordt de rol van de

co"óh in het vierde ¡aår overgenomen dooi dè ofleidingscoördinator, die zich met name beperkt tot

aanspreekpunt bij studieproblemen en -achterstand.

De kwaliteitvan de studie'begeleiding wordtonderstudenten getoetst doormiddelvan semesterevaluaties

en het studententevredenhlidsondLzoek. Op grond van deze gegevens zijn het functioneren van

de studiebegeleiding en mogelijke verbeterpunien een jaarlijks terugkerend agendapunt binnen de

opleiding.

3.2.5 Opbouw curriculum lnternational Tourism Management

De opleiding lnternationalTourism Management (lTM) bestaatuiteen gemeenschappelijke internationale

propedeusã (samen met de opleiding WfU¡ en twee Engelstalige afstudeervarianten. ln het volgende

*oiO"n de specifieke kenmerken en-onderdelen van de onderscheiden studieprogramma's in het kort

weergegeven.

Studieprogramma FirstYear in Leisure & Tourism Management op hoofdliinen
Sinds éeptãm ber 2004 vormt de internationale propedeuse zowel voor buitenlandse als voor een deel

van de ñederlandse studenten het eerste studiejaar in het vierjarige bachelortraject van lnternational

Tourism Management en lnternational Leisure Management (Academy for Leisure)'

ln de loop van de propedeuse maakt de student een definitieve keuze voor ofwel:

1) international Leisure Management (AfL) met 4 specialisaties: Sports Management' Creative

lndustries, Event Management en Leisure Project Management, ofwel

2) HTRO met de engetãtatige afstudeerrichtingen lnternational Tourism Management and

Consultancy, lnternaiionaliourism & Travel lndustry en de Nederlandstalige opleidingsvariant

Management Toerisme, ofwel
3) een vãrwante NHTV-opleiding ,zoals Vrijetijdsmanagement (AfL) of Tour Manager (FBTR).

De internationale propedeuse bestaat uit twee semesters van steeds 20 weken waarbinnen de volgende

projecten worden aangeboden:
. Projectmanagement, ingevuld vanuit Leisure Management
. Marketing, ingevuld vanuit Tourism Management
. lmagineering, vanuit Leisure Management
¡ Financial Management, vanuit Tourism Management

Deze projecten worden ìngeleid en ondersteund door hoor- en werkcolleges.

Oaarnäaét zijn er introducties in de vakken, Leisure, Tourism, Project Management, Marketing,

lmagineering en Financial Management, die steeds ondersteund worden door seminars

ln bijlage 7 is het leerplan voor de internationale propedeuse opgenomen' Voor-een gedetailleerd

oue¡2icñt van het curriiulum en de didactische aanpak wordt verwezen naar het Student Handbook

First Year Leisure and Tourism Management.s

I Student Handbook First Year Leisure and Tour¡sm Management
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Studieprognmma lntemational Tourism Management Consultancy op hoofdlijnen
Er is gekozen voor een semesteropbouw door de jaren heen, waarin studenten in fasen steeds
indringender met de beroepspraktijk van de internationale, toeristische bestemming in aanraking
komen. De integratie van de vakken vindt niet alleen binnen het semester plaats, maar ook verticaal
door de semesters heen. Binnen de semesters is er een sterke overeenkomst met de integratie binnen
de thema's in de blokken van de Nederlandstalige afstudeerrichting.

ITMC legt binnen het programma de volgende inhoudelijke accenten:
. een internationaal bestemmingsgebied kunnen analyseren en suggesties voor verdere

ontwikkelingen kunnen doen;
. een pre-feasibility en een feasibility studie kunnen uitvoeren voor een bestemming of een

organisatie daarbinnen;
. marketingaspecten vanuit het bestemmingsgebied in de planning kunnen integreren;
. relevante cross-culturele aspecten kunnen onderscheiden in een bestemmingsgebied en bij

het beleid kunnen betrekken;
. een diepgaande probleemanalyse van het bestemmingsgebied kunnen maken;
. een ondernemingsplan kunnen opstellen voor een organisatie.

Deze worden in drie fasen verdeeld over zes semesters
Binnen die gefaseerde opbouw - van oriënterend, explorerend (1), via operationeel, tactisch en
analytisch (2) naar toegepast en probleemoplossend (3) - benadert ITMC de internationale bestemming
vooral vanuit drie perspectieven: 'Tourism Planning and Development', 'lnternational Marketing'en
'Cross-cultural Studies'. Ook deze perspectieven, die zowel afzonderlijk als geïntegreerd worden
opgezet, zorgen voor een samenhangend curriculum, waarbij ernaar gestreefd wordt aan het einde van
de opleiding de eerder genoemde beroepscompetenties te realiseren.
Zo leren studenten tijdens hun fieldwork tijdens het tweede semester van het tweede jaar voor het eerst
een bestemmingsanalyse te maken, waarbij een sterk accent ligt op de drie hoofdperspectieven. Na
afloop moeten ze hun analyse als lunior consultants' presenteren aan de seniors die hen beoordelen.
ln latere fases wordt dat vervaardigen en uitwerken van de bestemmingsanalyse verder verdiept en
uitgewerkt via een pre-feasibility study en een feasibility-study.
ln het derde semester is er, naast de vakken gericht op business planning, geruime aandacht voor de
voorbereiding op de buitenlandse praktijkstage die wordt doorlopen in semester 4.

Special isatie en afstudeerfase
ln het vierde jaar vindt de verdieping en de verbreding plaats, grotendeels door de student zelf in te
vullen. Bij ITMC kiest de student, naast lnternational Tourism Projects (lTP) voor verbredende dan wel
verdiepende courses en seminars. Daarnaast hebben de studenten nog de keuze uit een aantal minoren
en jaarprogramma's die hogeschoolbreed door andere academies binnen NHTV worden aangeboden.
Aansluitend wordt door de studenten in de afstudeerfase een thesis geschreven.

ln bijlage 8 is het leerplan van de opleiding ITMC opgenomen. Voor een gedetailleerd overzicht de
opbouw van het curriculum wordt venruezen naar de Semesterbooks ITMC.

Studieprogramma lntemational Tourism & Travel Industry op hoofdlijnen
ln 2007 is de Engelstalige afstudeerrichting lnternational Tourism & Travel lndustry (lTTl) gestart. De
opleiding lTTl richt zich op de brede internationale toeristische context van de reisbranche en heeft een
andere de oriëntatie op het beroepenveld dan ITMC.
De kern van de opleiding lTTl wordt gevormd door "het creëren en vermarkten van bijzondere
belevenissen op een (bedrijfs-)economisch verantwoorde en duuzame wijze". Daarbij richt lTTlzich op
de reiswereld met een mondiaal perspectief en specifieke aandacht voor niet-westerse marKen.

Het programma van de afstudeerrichting lTTl kenmerkt zich door de volgende kennisdomeinen:
o tour operating & aviation management
o business operations and management
o tourism globalization & tourists behaviour

t NHTV internationaal hoger ondenvijs Breda
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Het programma kent een algemene introductie op relevante kennis, verkenning en analyse van
branche gerelateerde issues, synthet¡seren en toepassen inzake bedrijfscases. Het laatste zowel in
een onderwijsconte)d (projectopdrachten) als in de bedrijfspraktijk (stages en afstudeeropdrachten).
De eerste fase (aar 2) van de opleiding wordt merendeels gekenmerkt door een oriëntatie en exploratie
op en van verschillende beroepstaken binnen beroepsfuncties ln de tweede fase (aar 3) gaan de
studenten op operationeel niveau met de inhoud van de beroepsfuncties aan de slag aan de hand
van reële beroepsproblemen (begeleide analyse en oplossing. De derde fase fiaar 4) van de opleiding
wordt gevormd door de afstudeerfase, waarin studenten zelfstandig beroepsproblemen uit de praktijk
analyseren en oplossen.

ln bijlage 9 is het leerplan van de opleiding lTTl opgenomen. Voor een gedetailleerd ovezicht van het
curriculum wordt verwezen naat het studieprogramma in het Sfudent Handbook ITTI en de module
handleidingen.'g

Verkorte tnjecten
Voor studenten met een VWO diploma of een daaraan gelijkwaardig buitenlands diploma (bv. Abitur) en
studenten met een diploma middelbare beroepsopleiding Toerisme & Recreatie niveau 4 (MBO T&R)
bestaat de mogelijkheid een verkort, driejarig programma te volgen. Gezien de toeristische bagage van
de MBO T&R student worden zij toegelaten tot het reguliere 2d' jaat van ITMC en lTTl. De verkorting van
een jaar op de reguliere studieduur van vier jaar wordt voor de VWO student bereikt door in te stromen
in het 2d" jaar, aangevuld met inleidende vakken in toerisme en marketing.

9 S¿udent Handbook tTTl (20'lo-20'l'l).
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4. lnternational¡seringbinnenHTRO

Door de jaren heen heeft internationalisering een structurele plaats ingenomen binnen de strategie
van NHTV hetgeen inhoudelijk heeft geleid tot het benoemen van internationalisering als een van
de drie speerpunten van het hogeschoolbeleid.lo Een ontwikkeling die daarbij aandacht krijgt is
de investering in NHTV "als internationaal kennis en expertisecentrum" waarbij NHTV nauw wil
samenwerken met internationale partners op het gebied van kennisuitwisseling, het verbeteren
van de kwaliteit van curricula, gezamenlijk ondezoek en de ontwikkeling van nieuwe internationale
masters programma's. Ook voor de opleiding HTRO is hier een belangrijke taak weggelegd.
lnternationalisering betekent binnen HTRO meer dan mobiliteit of het bieden van Engelstalig
ondenruijs aan buitenlandse studenten. Het begrip internationalisering heeft binnen HTRO een
diepere dimensie met een meerledige betekenis, zoals uit het onderstaande duidelijk zal worden.

4.1 lnternationaliseringvancurr¡cula
ln de eerste plaats houdt internationalisering binnen HTRO in dat 'studenten zich voorbereiden op
een loopbaan in een internationale context'. Om dit doel te bereiken is de afgelopen vijftien jaar veel
geïnvesteerd in het internationaliseren van het curriculum. lnhoudelijk door de focus op het internationale
en zich internationaliserende werkveld, het gebruik van relevante literatuu¡ de gehanteerde voorbeelden,
de aandacht voor cultuurverschillen en de inzet van buitenlandse (gast)docenten.
Binnen de opleiding HTRO is er sinds 1991 voor gekozen om met een volledig Engelstalige
afstudeerrichting ( ITMC) te starten, waarbinnen zowel buitenlandse uitwisselingsstudenten een plaats
vonden als ook in toenemende mate buitenlandse studenten die instroomden als reguliere studenten.
De gedachte hierachter was om zo het internationale onderwijs op "undergraduate" niveau stevig in
NHTV te verankeren, zodat vanuit deze vaste plaats een katalyserende werking uit zou gaan op de rest
van HTRO en de andere opleidingen. ln 2004 is de start gemaakt met de internationale propedeuse
First Year in Leisure & Tourism en in 2007 met de Engelstalige afstudeerrichting lntemational Tourism
& Travel lndustry (lTTl), die opleidt voor managementfuncties in de brede internationale toeristische
context van de reisbranche, met name gericht op de niet-westerse markten.
De voortrekkersrolvan de Engelstalige opleiding lnternationalTourism Managmentbegint zíjn vruchten af
te werpen. HTRO-breed is het curriculum inhoudelijk zodanig gegroeid dat het inspeelt op het zich steeds
verder internationaliserende werkveld. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren binnen HTRO meerdere
Engelstalige studietrajecten ontwikkeld, zoals deAcademic Premaster Strategic Business Management
& Marketing.. Verder biedt HTRO meerdere Engelstalíge minoren aan, zowel hogeschoolbreed als
opleidingsspecifiek, zoals de minorprogramma's Sustainable Business Development, Heritage &
Tourism, Cross Cultural Management en Travel lndustries.

4.2 Creëren van een internationale studie- en leefomgeving
Didactiek
lnternationalisering houdt tevens in dat er binnen de internationale opleiding gewerkt wordt met het
didactisch concept van de "lnternational Classroom" (lC)", dat kan worden gedefinieerd als "een rijke
en te exploreren locale, internationale praktijk waarin de internationale klas wordt opgevat als een
leeromgeving die optimaal stimulerend is voor toeristisch onderwijs en onderzoek".12
Voor een goede implementatie van het internationalclassroom concept is een gevarieerde samenstelling
van de studentenpopulatie zelfs een voonuaarde. Er wordt geïnvesteerd in het aantrekken van
buitenlandse studenten, het implementeren van een goed aannamebeleid en ten slotte in de opvang
en begeleiding van buitenlandse studenten door het lnternational Office. Van meet af aan is veel
aandacht geschonken aan samenwerking met partnerinstituten in Europa teneinde een internationale
studentenuitwisseling mogelijk te maken.
10
11

NHTV accelereerfl Strategisch plan 20O9-2O1 2
Botteril,D/Platenkamp,V. The lnternational Classroom of Tourism Studies: Opening Pandora's Box (2004). Paper
congres Missenden Abbey.
Lengkeek,J/Platenkamp,V. The Intemational Classroom of Tourism Sfudies (2004). Paper congres Lesbos.12
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Hierna zijn ook in toenemende mate buitenlandse studenten regulier ingestroomd in het tweede

studiejaaivan de Engelstalige afstudeerrichting lTM. De professionalisering van de marketingactiviteiten

van då afgelopen twèe jaar-hebben de instroõm in deze zin verder vergroot' De afdeling Marketing &

Communiõatie, het lnteinational office, het decanaat en de studentenvereniging Compass vervullen

hier een belangrijke rol. De in september 2004 gestarte Engelstalige internationale propedeuse is een

belangrijke imputs geweest voor iret aantrekken van eerstejaars studenten uit het buitenland.

De integratie van buitenlandse studenten is succesvol te noemen. Dit blijkt uit de grote mate

waarin z¡ deelnemen aan allerlei sociale activiteiten, maar ook aan excursies, thema-avonden e'd',

die georganiseerd worden door de speciaal voor buitenlandse studenten in het leven geroepen

studãnteñvereniging Compass. Ook de hoge participatiegraad {l net speciaal voor buitenlanders

aangeboden onJe*i¡s ¡n 
,iDutch Culture & Sòciety" en "Dutch for Foreigners"is een indicatie voor een

succesvolle integratie.

Voonieningen
Door de grãeiende instroom vanuit het buitenland is de professionalisering van de dienstverlening

aan buitenlandse studenten de afgelopen jaren sterk verbeterd, onder andere door het werk

van het lnternational Office, de iñternatioñale studentenvereniging Compass, de Engelstalige

informatieverstrekking, de aandacht voor de integratie met Nederlandse studenten en de speciaal voor

buitenlandse studenten ontwikkelde vakken "Dutðh culture & society" en "Dutch for Foreigners"-

Binnen NHTV bestaat een lnternational Office dat een ondersteunende en initiërende rolvervult bij de

¡ni"rnat¡onariseringsactiviteiten van de opleidingen van NHTV. Traditioneel is de dienstverlening aan

HTRO het sterkst door het feit dat vanuit lnternãtionat Office de meeste activiteiten worden ontplooid.

De ondersteuning richt zich in sterke mate op de studenten- en docentenmobiliteit en alles wat daarmee

samenhangt (vañ informatieverstrekking, het toekennen van studiebeuzen tot het bemiddelen bij het

vinden van huisvesting).
Studenten van alle oiíeidingen, die ervaring hebben met het lnternational office, zijn in hoge mate

tevreden over de dienstverleîing van dit burãau. De deskundigheid, taalvaardigheid en service worden

hoog gewaardeerd. ln het bijzonãerwordt de informatievoorziening aan buitenlandse studenten voordat

ze naat Nederland komen gênoemd alsmede de hulp die wordt geboden bij het verkrijgen van beuzen

voor deelname aan uitwisselingsprogramma's en voor buitenlandse stages'

Meer in het algemeen kan worden gezegd dat informatie vanuit de diverse ondersteunende diensten

wordt verstrekt. ln het bijzonder kan veimeld worden het feit dat alle |CT-software minimaal in het

Engels voor alle studenten en medewerkers beschikbaar is en dat de collectie van de mediatheek voor

""ñ 
r""¡. groot deel Engelstalig is. Overigens gaat het om een bestand dat alom door buitenlandse

studenten en docenten zeer hoog wordt gewaardeerd.

Studenten die naar het buitenland gaan, worden doorgaans op een aantal manieren voorbereid op het

verblijf aldaar. Ter voorbereiding vãn de stage dient ãen student zich 'in te lezen' in de bestemming/

cultuur en daarover te rappo.-rteren. Als voorbereiding op een uitwisselingsprogramma kunnen

studenten in veel gevallen beschikken over een aantal verslagen met ervaringen (over bestemming en

onderwijsprogramma, methode) van studenten die eerder naar dezelfde partner zijn geweest. Alleen

studenten die voldoen aan het vereiste taalniveau kunnen naar bepaalde bestemmingen gaan.

Buitenlandse studenten krijgen extra aandacht in de zin van studiebegeleiding. Naast de.voortdurende

assisterende rol van het lntérnational Office ten aanzien van buitenlandse studenten (bijvoorbeeld als

Àet gaat om inschrijving, financiële kwesties, het vinden van huisvesting) zijn er - met het oog op

de (üaak) specifieka proÏlematiek van buitenlanders - speciale mentoren voor buitenlandse studenten

aangewezen.
Daarnaast functioneert er binnen HTRO een apart decanaat voor internationale studenten, dat zich

specifiek richt op de problematiek van deze studenten. Tot slot is er een studentenvereniging (Compass)

sþeciaat voor buiteniandse studenten actief. ln feite wordt in deze studentenvereniging ook het concept

vän de ,international classroom'toegepast door buitenlandse ervaringen in Nederland als bron van

kennis te gebruiken tijdens lezingen ãn thema-avonden. Een plan van aanpak is terug te vinden in het
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overigens is de groep buitenlañdse stridenten._verre van nomãgãen. Er wordt ook in de begeleiding enfacilitering onderscheid gemaakt tussen verschillende groepen. Ëãn vooroeeld is een cursus ,Nederlands
als tweede taal'voor allochtone studenten en een meer basale cursus 'Nederlands voor buitenlanders,voor studenten binnen NHTV die veelal voor het eerst met de Neàedandse taal in aanraking komen.

Inzet personeel
Bij het aantrekken van nieuw personeel wordt er zeker voor de internationale onderdelen uit hetprogramma bij voorkeur iemand gezocht uit het buitenland of op zijn minst iemand met een ruimebuitenlandervaring. Het kunnen leõgeven in het Engels is ¡n aùe gevatten een voorwaarde. Er wordt ingeval van vacatures niet.alleen personeel geworveñ in Nederlandl maar ook in het buitenland. ook viacontacten binnen internationale netwerken is het mogehjr geulekån buitenlandse docenten aan NHTVte binden, bijvoorbeeld als visiting professor.

Alle Nederlandse docenten.die Engelstalig les moeten geven worden verplicht deel te nemen aaneen cursus (gegeven door het lnternational Language õenter), die als individueel maatwerk wordtaangeboden' Alle andere docenten worden op vi¡wiiige oasiiìn de gelegenheio gesteto aan dezecursus deel te nemen. Dit iaar wordt voor do.centen die lésgeven in de in-ternãtionale iropeoeuse naasto9 cur¡5 Engels tevens een cursus interculturele vaaroigñåoán (vezorgd door het Koninktijk lnstituutvoor de Tropen) aangeboden.

Docenten worden gestimuleerd en gefacilite"rq o.r tijdelijk als gastdocent voor kortere of langere tijdnaar een partnerinstelling te gaan om 'zich te scholen'in een inteinationale omgeving-ãn or vervolgensde opgedane ervaringen weer toe te kunnen passen binnen het NHTV-onderwijs.
Regelmatig worden HTRo docenten gevraagd om hun expertise ter beschikking te stellen door middelvan deelname aan internationale consultancy projecten. ln een aantal gevallen komt het initiatief van dedocenten zelf die vanuit hun contacten met iniernát¡onale instellin!"n 

"n 
bedrijven worden geïnformeerd

over dergelijke projecten. ook komt het met regelmaat voor dat bãpaalde docenten wordt gevraagd eenactieve bijdrage te leveren aan internationaleiongrer."n. Èi *ãiot bewust naar gestieãro het aantatdocenten dat in projecten en congressen, maar ook in summer courses en uitwisselingsprogramma,sparticipeert, te vergroten.

4.3 Uitwisseling met buitentandse instellingen
Een derde aspect van internationalisering binnen HTRO is het feit dat studenten leren functioneren ineen internationale omgevíng met een andére culturele achtergond. Erwordt een groot belang toegekendaan de mogelijkheden voor studenten en docenten om op uiiwisseling te gaan. Daarbij is uiteraard nietalleen de soms unieke inhoud van een programma aan een partnérins-telling zeei ïeir¡r"no, ma",vertegenwoordigt ook.het feit dat er gestudeerd moet worden ¡n een andere taal en binnen een somsgeheel.ander onderwijssystggl een belangrijke toegevoegoe *aáid". Het functioneren in een andereculturele setting past geheel bij het concept van de ,internaitional 

classroom,.

Bij bovengenoemde samenwerking met partnerinstellingen in Europa sinds de jaren tachtig heeftNHTV en daarbinnen de opleiding nrno een voortrekiersrol gespeetd bij de vormgeving van hethoger toeristisch onderwijs in Europees perspectief. Daarnaast-wordt er jaarlijks een internationaalstudentencongres georganiseerd en wordt er - zij het op iets beperktere schaal - gezamenlijk lesmateriaalontwikkeld.

Met een groot aantal buitenlandse hogere onderwijsinstellingen is een samenwerkingsovereenkomst
afgesloten aangaandestudent-en doceñtuitwisseling. concr"eiu¡ndtermet24 instellingen daadwerkelijkeuitwisseling plaats. Met d¡ie instellingen (Northern Arizona university, université de savoie en IFT inMacau) bestaat een 'double oegree'-oveieenkomst. De keuze voor een uitwisselingspartner wordt inhoge mate bepaald door de inhòud van het programma dat wordt aangeboden en de geformuleerde
13 Activiteitenptan'opvang en begeteiding buitenlandse NHTV studenfen'(2005).strategisch centrum lnternationalisering.
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eindkwalificaties, maar ook spelen de faciliteiten in de zin van opvang' begeleiding en accommodatie

een betangrijxe rot. Acntäänio-ro"n uit*¡rr"r¡iõän'àoi$*:'^o:itïåve ãrvarinsèn beschreven door

studenten.14 suggestiei voor verbeteringen *oid"n op àeze r¡ir".ro ào"ã års moõer¡jk teruggekoppeld

aan de partnerinstitut"n åi" oit vervorgens m"äiîï"i," n*-oäreio. õrgãk""ro ùorot teeo¡ack vanuit
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uán ooóithggevende betekenis'
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programma,s woøt u"r*î;;;;;¡; ¡ro.r'urJ"äiu¿îtô ãuto"Ll'' uáñ n"t lnternational ofrice'1s

Daarin staat ook þeschreven onder welke uoäiu"-"tlän situdenten deel kunnen nemen aan een

;5:ff::;ï:ii" het buitenrand gevorsde studie-onderderen is sroot te noemen' over het

argemeen beharen .r"iä"t""'ou pártner¡nsteiñö; votdoende_studi"puni""n om vervorgens binnen het
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gevotgde uarrenpartäî'ãän-l"i"ngru'r" .r. öp-oå.i" y"n o" 11rt"t"" 
worden gesprekken gevoerd

met de uitwissettngsp"rtn"r. om tJkomen.ioiå"np"t'ingen en uoàli"iing"n' Oo'-r wordt voortdurend

öL-.ì"ni """r 
n ie uwé uitwi ssel i n gsmo gel ijkheden'

Binnen het inmiddets sterk uitgebreide.netwerk van partnerinstellingen heeft NHTV een naam hoog

te houden. oe in intãrÃaiionaal verband onôãl"no gpt" ory:lg-u"T o" opleiding HTRo en de vele

soecialisatie" t"n "p""iãùsten) 
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het Positieve imago

4.4 Effecten van internationale samenwerking op het onderwijs
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Studentverslagen
StudYing Abroad'.

uitwissel¡ng sprogramma's (diverse iaargangen) lntemational Office
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4.5 lnternationalestages
Het bieden van stageplaatsen in het buitenland wordt van grote betekenis geacht. Het is de mogelijkheid bij
uitstek om praktijkervaring op te doen in het internationale beroepenveld in een soms zeerverschillende
culturele context.
Hoewel er sprake is van een aantal concentratielanden, is de geografische spreiding van stageplaatsen
zeer groot. Op het praktijkbureau is een aantal medewerkers speciaal belast met de organisatie en
afhandeling binnen het curriculum. Uit de beoordelingen van de stageverlenende organisaties en
bedrijven blijkt een grote mate van tevredenheid over de kwaliteit van de student. Ook de studenten zelf
beoordelen de stages als positief. Ervaringen die met name tijdens de stage zijn opgedaan, fungeren in
een aantal gevallen als input in het studieprogramma in het vierde jaar.

4.6 Opleidingsbeleid
HTRO heeft zich ten doel gesteld om de internationalisering van haar curriculum en de implementatie
van het onderwijsconcept van de international classroom verder vorm te geven teneinde daarmee de
rol en betekenis van HTRO binnen het toeristisch onderwijs in internationaal verband te onderstrepen.

. Het intensiveren van de samenwerking met partnerinstellingen.
Op basis van een analyse van partnerinstellingenlô is vanaf 2005 gericht gewerkt aan de
intensivering van de contacten met bestaande partnerinstellingen in het buitenland. Tot
dusverre zijn veel van deze contacten gericht op de uitwisseling van studenten. De doelstelling
is om nadrukkelijk ook het aantal uitwisselingsmogelijkheden voor docenten te vergroten.
Docentenuitwisseling zal mede in het kader van het HRM beleid een prominente plaats krijgen.
Daarnaast is gebleken dat de belangstelling onder studenten voor uitwisseling is toegenomen,
waartoe dienovereenkomstig een kwantitatief en kwalitatief aanbod gerealiseerd dient te
worden. Enezijds betekent dit een uitbreiding van plaatsen bij bestaande partnerinstellingen,
andezijds moeten nieuwe geschikte partnerinstellingen worden gezocht.

o Verder zal het aantal 'double degree overeenkomsten' zowel kwalitatief als kwantitatief verder
uitgebouwd worden..

. Naast een toename van het aantal inkomende uitwisselingsstudenten is het streven om ook het
aantal reguliere buitenlandse studenten te laten groeien. Accenten bij de werving liggen op
Scandinavië, Duitsland, België en een aantal Oost-Europese landen. Bij deze laatste groep zal
met name gekeken worden naar de onlangs tot de EU toegetreden landen, zoals Polen en de
Baltische Staten. Op basis van een marktondezoek in België wordt een specifieke strategie
ontwikkeld voor de benadering van de Vlaamse markt.

¡ Tevens wordt het beleid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gevolgd
en wordt in het kader van het stimuleren van 'herkenbaar topondennrijs'ook actief geworven in
Brazilië, lndia, Maleisië, Rusland, Thailand en Vietnam.

. Opvang en begeleiding van buitenlandse studenten.
Het groeiend aantal buitenlandse studenten van verschillende nationaliteiten brengt de noodzaak
met zich mee extra aandacht te besteden aan de studentenbegeleiding en -opvang. Hiertoe zijn
plannen opgesteld in nauwe samenwerking met het Strategisch Centrum lnternationalisering,
het decanaat en de studentenvereniging Compass.

. Meer studieprogramma's van korte duur.
Naast de succesvolle formules als de bestaande summer courses (georganiseerd in
samenwerking met de Northern Arizona University en de Arizona State University) en het
jaarlijkse internationale studentencongres zullen op grotere schaal programma's van korte duur
(maximaal 4 weken) worden aangeboden.

. Het aanbieden van onderwijs in het buitenland.
Reeds jarenlang worden docenten van HTRO ingezet in internationale projecten. Deels gaat
het om het geven van trainingen in het buitenland deels om trainingen voor buitenlandse
doelgroepen. Daarnaast participeren docenten in projecten niet alleen op het terrein van

't6 Overview possib¡l¡ties per NHTV specialist area/course programme (2OO4).lnternational Office.
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inhoudelijke advisering, maar ook op het gebied van curriculumontwikkel¡ng' Het beleid is er op

éãr¡.f,t f,åt aantal docénten dat bij projecten betrokken is, te vergroten.

Het beleid is erop geri-nt atleen ln âie projecten te participeren. die aantoonbaar positieve

effecten hebben op n"t'ãnàã*iþ of in het'kaãer van het HRnll UeleiO een belangrijke betekenis

vervullen.
Het vormgeven en uitbouwen van kennisdomeinen op het gebied van toerisme en recreatie'

Mede in het licht u"n-ã" strategische doelstelling om NHTV als internationaal kennis- en

expertisecentrum verderìé p.ni"i"n, zal.er insame-nwerking met een aantal partnerinstellingen

""n 
g"r"t"nlijk internationaal onderzoek worden geëntameerd .^^¡. ar, ¡¡ranran zr rran

Naast kwantitatieve jòetstettingen is ook een kwalitatieve toegevoegd: studenten zflllen. in

toenemende mate aan strenge tõelatingscriteria moeten voldoen (m'b't' vooropleiding' Engelse

taalvaardigheiO, motivatùi, ñ,"", ook ãspecten als culturele sensitiviteit meegenomen zullen

worden.

4.7 lnternationaal kwaliteitskeurmerk

De voornoemde ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat ¡l tllL?9.0j aan HTRO hetTedQal certificaat

is toegekend door de wãrd'rour¡sm organisãtìon van de VN (UNWT9)' ln 2008 is na het succesvol

doorlopen van een 'r"n"t"lpto.åss' het ðerfificaat verlengd lol2012' Het gaat hier om een keurmerk dat

alleen wordt toegekend aan opleidingen op nJgãbied vãn toerisme, die aan de hoogste internationale

kwariteitsnormen votooln mei'betrek[ing tòt inhoT¡ en opbouw van het curricurum, aansruiting werkveld,

studenten, personeel en faciliteiten. HTRO ¡s tot op heàen de enige TedQual gecertificeerde opleiding

in Nederland.
NHTV maaK op grond van haar TedQual certificering deel uit van de educational council van de wTo

en vervult op het gebied van toerisme en oe rwátiteits-bewaking van het toeristisch onderwijs als zodanig

een rol in de kenñisontwikkeling en -verspreiding in een internationale context'

De door de uNWTO toegekende certificering vergemakkelijkt de toegang tot allerlei.professionele

netwerken. Op grond van ñet kwaliteitskeurt"if *ofot NHTV gevraagd te participeren in internationale'

door donororganisaties gefinancierde projecten in het kader vãn ontwit<kelingssamenwerking' Er wordt

in toenemende mate een beroep gedaan op de expertise die binnen HTRO aanwezig is via vezoeken

voor het geven van trainingen, advisering met Oetrekfing tot de ontwikkeling van curricula voor andere

onderwijsinstellingen.

ln het auditrapport ten behoeve van renewalTedQual certificeringlT komt naar voren dat met name het

curriculum (inhoud en opbouw) zeer hoog wordt gewaardeerd, maar ook de relatie met het werkveld'

de 'begeleiding' en tevieOenÉeiO van dã studenten, het personeel en de faciliteiten scoren ruim

voldoende tot goed. oã rr¡t¡er uit het visitatierapport van 2004, dat de wijze waarop het informatie- en

managementsysteem systematisch.,''rordt geeválueerd voor verbetering vatbaar was' is krachtig ter

hand ienomen, r,"tg"en ook uit het TedQual renewal rapport blijkt.

4.8 Conclusie

Al verkeert de Nederlandstalige opleiding duidelijk in een andere fase van internationalisering' de

curricuta binnen HTRO ;ñ;itã afgästemð op een internationaal georiênteerd werkveld' De studenten

nemen proportioneef ¡n Jäzefde riate deel äan uitwisselingsprogramma's en er wordt een belangrijk

gedeelte van de stages in het buitenland voltooid. engetJtâtig ónderwijs wordt ook in toenemende

mate binnen de Nederlandstalige opleidingsvariant aanlebodeñ (Engelstalige minoren' de premaster

Strategic Business Management & Marketing)' -- .,, r--^ ..,^r¿{an .¡an ¡{a
De implementat¡e verláãËi snet en efficient-ãmdat gebruik gemaakt kan worden van de ervaringen

die over een groot aantal jaren zijn opgedaan bij tniernatioñal.Tourism Management die in deze zin

een succesvolte voortrãfkersrol uetult. ¡1¡et áé implementatie van het onderwijsconcept van de

international classroom en de bijzondere aandacht'die uitgaat naar de internationale student kan

NHTV haar voortrekkersrol binnen het toeristisch onderwijs iñ Europa blijven vervullen en de groei van

internationale studenten verder uitbouwen'

a

17 Themis TedQual Ceftification Sysfem (2004)' Postt NHTV internationaal hoger onderwiis Breda

Audit Report. WTO.
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5. Aansluiting en studeerbaarheid

Binnen de opleiding HTRO is er voortdurend aandacht voor een optimale aansluiting op de kwalificaties
van de instromende studenten, zowel voor als na de poort. Om de studievoortgang te bevorderen wordt
ervoor gezorgd dat het programma voor studenten studeerbaar is.

5.1 lnstroom

5.1.1 lnstroomeisen
I n stroom N ede rl an dse stude nte n

o lnstroom in de Nederlandstalige en internationale propedeuse vindt plaats vanuit havo, vwo en
mbo. Erwordtvoorde opleiding geen beperking in de toelating gehanteerd. Op de NHTVwebsite
staat een schematisch ovezicht welke profielen direct toelaatbaar zt¡n (zie linker pagina). Hierin
staan de profielen vermeld met de aanvullende vakken die nodig zijn om toegelaten te worden.

o Voor havisten en vwo'ers (onger dan 21jaar) met deficiënties is een apart instroombeleid
geformuleerd. Zo kunnen studenten die geen economie of M&O in hun pakket hebben hun
deficiëntie via een online cursus webspijkeren wegwerken.

o Voor instroom vanuit het mbo is niveau 4 direct toelaatbaar. Voor mbo'ers met een venruante
mbo-opleiding (mbo toerisme en recreatie) bestaat binnen MT de mogelijkheid voor een apart
3-jarig traject. Het eerste jaar van het verkorte traject geldt als propedeutische fase.Voor
instromers vanuit het vwo is het binnen alle trajecten mogelijk direct in de hoofdfase (2" jaar) in
te stromen. Dit studenten geen introductie hebben gehad in de kernvakken zoals de reguliere
propedeuse studenten, vindt binnen de kernvakken derhalve een aparte introductie plaats.
Tevens worden voor alle profielen inleidende cursussen marketing en accounting aangeboden

(met name voor profielNG A NÐ.
o Voor studenten die 21 jaar of ouder zijn, is toelating mogelijk op basis van algemene

ontwikkeling, ervaring en motivatie. Op basis van een capaciteitentest, een motivatietest en
een portfolio (opleiding, werkervaring etc) vindt een intake-assessment over het portfolio en de
toetsresultaten plaats, waarin wordt bepaald of de student wordt toegelaten. De capaciteitstest
toetst de rekenvaardigheid, de taalvaardigheid en het ruimtelijk inzicht. Na toelating volgen zij

hetzelfde programma als de reguliere propedeusestudenten.
o De Nederlandse studenten die niet voor de lnternationale Propedeuse worden geselecteerd,

worden automatisch (mits wordt voldaan aan de eísen) tot de Nederlandstalige propedeuse

(HTRO of WM) toegelaten.

Toelatingseisen Nederlandse studenten

toelatingseisen

direct toelaatbaar

N+T

huidig

N+G E+M C+Mrr huidig
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I n st roo m i nte m atio n ale stu de nte n
o De instroomeisen die aan de permanente studenten worden gesteld zijn weergegeven in de

brochure lnternationalTourism Management. De beoordeling vindt door lnternational Office
plaats aan de hand van de Nuffic diplomawaardering en certificering. Dit is tevens de basis
voor het verlenen van eventuele vrijstellingen.ls De eis dat tenminste economie of M&O
onderdeel uitmaakt van het eindexamenpakket geldt niet voor buitenlandse studenten.

o Non-native speakers dienen wel een voldoende resultaat op de TOEFL-test of de lELTStest
te scoren of te beschikken over een Cambridge Advanced Certificate.

o Tijdens kennismakingsdagen, die zoweldoor Nederlandse als buitenlandse studenten worden
bezocht, wordt extra benadrukt dat vakken als accounting en statistiek problemen kunnen
opleveren. Ook worden buitenlandse studenten erop gewezen dat ze te maken zullen kríjgen
met een andere didactiek met relatief veel groepswerk.

o Aankomende studenten met deficiënties kunnen opteren voor deficiëntietoetsen op het gebied
van economie, M&O en/of wiskunde. Erworden alleen toetsen aangeboden. Studenten dienen
vooraf zich wel voor te bereiden middels zelfstudie en worden gewezen op studiestof (Havo 5
niveau). NHTV vezorgt wel online begeleiding (email vraag/antwoord-verkeer over studiestof)
tijdens de zelfstudie.

o Daarnàast kan iedere aankomende student kiezen voor de opfriscursus financieel management
en wel op drie niveaus: basic calculation, applied calculation en applied economic calculation.
Deze worden voor aanvang van het programma aangeboden.

o Naast de instroom in de internationale propedeuse kent ITM een zij-instroom van buitenlandse
studenten. Deze zij-instroom vindt hoofdzakelijk plaats in het tweede en het vierde jaar. Bij
de zij-instroom kan onderscheid worden gemaakt tussen de permanente studenten en de
uitwisselingsstudenten (zie hiervoor bijzonder kenmerk tntemationalisering).

o Voor de internationale fast-track studenten met een vergelijkbaar buitenlands VWO-diploma die
in het 2" jaar instromen, geldt dat ook zij in het eerste semester een introductie in de kernvakken
krijgen en kunnen kiezen voor introductiecursussen op ondersteunende vakken als marketing
en accounting.

o Voor internationale studenten wordt bovendien een voorbereidende cursus aangeboden om
studenten voor te bereiden op een Engelstalige opleiding op HBO-niveau.

5.1.2 Aansluiting op instroom
Binnen NHTV alsmede binnen HTRO bestaat een doorlopend traject van ondezoek naar kwalificaties
van de instroom vanuit de verschillende toeleverende opleidingen.
Om een duidelijker beeld te krijgen van de achtergrond van de studenten die instromen bij HTRO en de
mate van aansluiting van de opleiding daarop, worden binnen de hogeschool alsook binnen de opleiding
HTRO jaarlijks diverse ondezoeken uitgevoerd. De volgende gegevens worden hogeschoolbreed in
kaart gebracht:

. studenteninstroom per opleiding

. instroom naar profiel vooropleiding

. uitval van studenten over de laatste 3 jaar

. 'hofleveranciers'.

. relatie eindexamenniveau en huidige studievoortgang.

Aansluitoverleg MBO
Vanuit de opleiding wordt regelmatig overleg gevoerd met MBO-opleidingen en zijn er met verschillende

ínstellingen aansluitingsafspraken gemaakt.
Na elk semester worden aparte studentpanels georganisserd met MTRO'ers zodat er niet alleen
kwantitatief, maar ook kwalitatief inzicht wordt verkregen in deze instroom. Naast het MTRO-initiatief is
de werkgroep gestart met het bestuderen van het rendement van de MBO-instroom, niet zijnde MTRO.
Ook op het gebied van loopbaanbegeleiding en coaching is er specifieke aandacht voor deze instroom.
Voor een ovezicht van de te ondernemen activiteiten ter bevordering van de aansluiting MBO-HBO
wordt verwezen naar de eindrapportage.

18 Selectieprocedure, instroomeisen en ¡nschr¡jfprocedure pemanente studenten (2009). lnternational Office.
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Exitonderzoek
Sinds 2003 heeft NHTV een ondezoek onder propedeusestudenten die voortijdig stoppen met hun
studie. Jaarlíjks wordt deze vragenlijst geëvalueerd en waar nodig aangepast. Er is een Engelstalige
vragenlijst ontwikkeld en er zijn ondenruerpen aan de vragenlijst toegevoegd die te maken hebben met
studiekeuze, studiebesteding en studievoortgang. Waar mogelijk zijn de resultaten uit het exitonderzoek
vergeleken met het studenttevredenheidsondezoek betreffende de thema's beeld van de opleiding,
begeleiding bij problemen in de studievoortgang, gemiddelde urenbesteding aan de opleiding en
studievoortgang. De resultaten uit het ondezoek worden door de afdeling Marketing en Communicatie
twee keer per jaar venruerkt tot een beknopte rapportage.le Uit het ondezoek over het propedeusejaar
20Ogl2O10 blijken de volgende gegevens (totaal 374 NHTV respondenten met een respons van 52o/o,

64 respondenten van de opleiding Management Toerisme en lnternational Tourism Management, dat
is 52o/o van de uitstroom). De scores worden gegeven op een S-puntsschaal (1=geen enkele rol van
betekenis Vm 5= zeer grote rol van betekenis).

TasHorce uitval
De Taskforce uitval heeft voor de Nederlandstalige opleiding vanaf 2006 gegevens rond de uitstroom
geanalyseerd. lnterne oozaken die voor een deel de toenemende uitval veroozaken zijn:

- de norm van het bindend studieadvies is verhoogd van 45 naar 48 ects
- het cursorisch onderwijs is zwaarder in het leerplan gezet (cursussen en ondezoek)
- projecten worden individueel getoetst (om mee liften te voorkomen)
- financieel management vakken worden in blok A en B aangeboden.

Op basis hiervan zijn aanpassingen aangebracht in het curriculum. Vooral met betrekking tot de
vakken financieel management'is er meer afstemming geweest onder docenten intern en extern
(economiedocenten havo en mbo). Tevens zijn de opdrachten en is de instructie bij de financiële vakken
aangepast.
Het aantal bijeenkomsten en contactmomenten in blokA met de studieloopbaancoach is toegenomen tot
vier. De workshop plannen is toegevoegd aan het studieloopbaancoachingstraject omdat uit evaluaties
bleek dat studenten vooral tijdens de start van de studie moeite hebben met plannen (zie exitondezoek).

Notitie Sfudíesucces
Vervolgens is er in 2010 een notitie geschreven met onderzoekgegevens en aanbevelingen om
studiesucces te verbeteren (Studiesucces voor toekomstige Managers Toerisme, december 2010).
Naast aanbevelingen zijn succesfactoren benoemd en is een duidelijke risicogroep geformuleerd:

- havisten en mbo-ers die zich laat aanmelden ( de laatste maanden van hun vooropleiding)
- zich niet goed lieten informeren( geen studiekeuze orientatie, geen bezoek aan

voorlichtingsbijeenkomsten, open dagen, meeloopdagen)
- vaak lage eindexamencijfers hadden.

Hieruit is het initiatief gekomen om een pílot welkomstgesprekken te gaan voeren met late
aanmelders, voorafgaand aan de studie. Tevens is er extra aandacht voor studenten in het mbo-traject
op het gebied van studieverwachtingen en studievaardigheden, voor de poort en na de poort.

Webspijkeren
NHTV biedt sinds de zomer van 2008 online cursussen financieel management en wiskunde aan voor
aankomend eerstejaars studenten. De cursussen zijn ontwikkeld om tot een betere aansluiting van
het niveau van eerstejaars studenten bij de lesstof van het eerste studiejaar m.b.t. het vak financieel
management of wiskunde. Studenten kunnen na de online cursus Webspijkeren gemakkelijker
de reguliere vakken volgen en hiermee vergroten zij hun kansen om aan de propedeusenorm te
voldoen. Uitgangspunt bij Webspijkeren is dat de aankomende student zelf beslist of hij/zij wil bijspijkeren.
Daarom is er een entry-test ontwikkeld die voor iedereen toegankelijk is. Na het maken van de test
beslist de student of hij voldoende baat zou hebben bij de cursus en of hij de cursus wel of niet wil
volgen. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van 49 euro.
De cursus financieel management is geplaatst in Natschool, de digitale leeromgeving van NHTV. De
inhoud van de cursus is opgedeeld in drie delen (basis rekenvaardigheid, financiële rekenvaardigheid

l9 Ex¡t onderzoek NHTV 2004/1. NHTV internationale hogeschoôl Breda.
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en toegepaste financiêle rekenvaardigheid) met na elk deel een deeltoets. Alle delen zijn opgedeeld in

opgaven, uitleg en extra opgaven. De inhoud van de cursus en de toetsen is ontwikkeld door docenten
financieel management van NHTV. Begeleiding vindt plaats via e-mail, chat en forum.
De meeste studenten webspijkeren hebben als vooropleiding havo of mbo. Het percentage
mbo inschrijvingen voor de cursus ligt hoger dan de gemiddelde mbo instroom bij NHTV.
Als gecorrigeerd wordt voor daadwerkelijk starten met de cursus na de inschrijving, dan is 66% (in
2008) en 75o/o (in 2009) van de cursisten voor de cursus geslaagd. Van de buitenlandse studenten is
65% (in 2008) en 620/o (in 2009) geslaagd. Het slagingspercentage voor de cursus is het hoogst bij de
vooropleiding MA/O.
De cursussen worden goed gewaardeerd door de deelnemers. De studenten zijn over alle aspecten van
de cursus tevreden en geven de cursussen gemiddeld een beoordeling van een 8. Om een uitspraak
te kunnen doen over het effect van de cursussen, is er gekeken naar de samenhang tussen het volgen
van een webspijkercursus en het propedeuseresultaat:
. studenten die geslaagd zijn voor webspijkeren hebben vaker de propedeuse afgesloten en zijn

minder vaak uitgevallen dan gemiddeld.
. studenten die zich ingeschreven hadden voor webspijkeren maar niet zijn gestart, hebben minder

vaak de propedeuse afgesloten en zijn vaker uitgevallen dan gemiddeld. D¡t lijkt dus een risicogroep
te zijn voor studiesucces.

5.2 Studeerbaarhe¡d
De opleiding heeft een aantal voozieningen getroffen om de studievoortgang te bevorderen en de
studeerbaarheid van het programma te optimaliseren.

Het begrip studeerbaarheid wordt hier gedefinieerd als 'het ontbreken van voor de studie belemmerende
factoren'. Naarmate meer studiebelemmeringen worden weggenomen, verbetert de studeerbaarheid en
ontstaat een efficiëntere leerroute. Studeerbaarheid heeft betrekking op studieprogramma's, cursussen
en randvooruvaatden.2o
lndicatoren voor studeerbaarheid zijn studieduur en uitvalcijfers, met als kanttekening dat naast
'studeerbaarheid' de volgende factoren hierin een rol spelen.21

. De opleiding heeft beleid geformuleerd ter bevordering van een efficiënte leerroute van
studenten, gericht op een onbelemmerde doorstroom van studenten;

o Voor de afzonderlijke programmaonderdelen zijn normen voor de ingeschatte studielast
geëxpliciteerd;

. De opleiding ondezoekt regelmatig of de feitelijke studielast overeenkomt met de geplande
studielast en

. stelt op basis daarvan de studielast bij

. De organisatie van het studieprogramma levert volgens de studenten geen belemmeringen
op (roosters, toetsing, spreiding van de studielast over de programmaonderdelen en de jaren,
voldoende herkansingsmogelijkheden, tijdige uitslag, bereikbaarheid/toegankelijkheid van
docenten enz.)

Hierna worden opleidingsgebonden factoren besproken die studeerbaarheid beïnvloeden en worden de
maatregelên besproken die de opleiding op dit terrein onderneemt.

Studeerbaarheid in het hoger onderwrTs. Onderwijsinspectie, april 2003
Taak en werl<uijze van visitatiecommr'ssies (2000). Den Haag, HBO-raad

20
21
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5.2.1 Studieprogramma

Voo rl i chti ng e n beget eid i ng
Studenten krijgen een coach met o.a. aandacht voor studieadvisering en -begeleiding in de vorm van
individuele en groepsbijeenkomsten t.b.v.. studiekeuzes: taalkeuze, rìchtingkãuzes, riinorkeuzes,
stage- en afstudeerplaats en onderwerp.

' Er is een studievoortgangregistratiesysteem, dat toegankelijk is voor coach en student.
' Er is een waarschuwingssysteem voor propedeusestudenten indien negatief bindend

studieadvies dreigt (vastgelegd in OER).

' Binnen iedere opleiding functioneert een decanaat. Kerntaak van de studentendecaan is het
informeren, begeleiden, coachen en adviseren van de student.. Aansluiting
Er zijn toelatingseisen geformuleerd die rekening houden met het economische gehalte van
de opleiding. ln de zomer en herfstvakanties wordt voor (aankomende) propedeüse studenten
een bijspijkercursus bedrijfseconomíe aangeboden ('webspijkeren'). ln de propedeuse is extra
aandacht voor taalvaardigheid (Nederlands).
Voor shorttrackers (MBO-toerisme en VWO) worden verkorte 3-jarige trajecten aangeboden
met toegespitste (propedeuse-)programma's. ]n 2010 is binnen de Ãcadámie Toerisme
ondezoek gedaan naar het verhogen van studiesucces binnen het HBO. Naar aanleiding
hiervan wordt een pilot gestart met welkomstgesprekken voor de MBO-instroom..22

Belemmerí ngen voor specifieke g,qoepen studenten
Er is een specifiek beleid voor studenten met een functiebeperking (zie OER artikel 7.2). Alle nieuwe
studenten krijgen via Studielink voor aanvang van de studie áe mogelijkheid om zich aan ie melden als
student met functiebeperking. lndien de studãnt dit wenst, volgt er aän het begin van het collegejaar een
gesprek met de decaan en worden de noodzakelijke efra iaciliteiten vastgesteld. Hogeschoolbreed
heeft het beleidsteam Functiebeperking in 2009 nader ondezoek gedaan ñaar de vooñvaarden voor
studeren met een functiebeperking. Naal aanleiding hiervan is een aàntal beleidsadviezen geformuleerd
die binnen de Academie voor toerisme ten uitvoer zijn gebracht23
Voor studenten met specifieke (studie-) problemen worden SIG-trainingen aangeboden (Studie
lntensiverings Groepen) met onder andere trainingen studieaanpak en faJlangstredictie. Binnen dit
trainingsaanbod is ook aandacht voor studenten met een functiebeperking, bijvoõrbeeld voor studenten
met dyslexie

Sfudielasf
De feitelijke studielast en de geplande studielast zijn over de a2onderlijke semesters en periodes
evenwichtig verdeeld. De geplande studielast wordt per onderdeel aangegeven.
spreiding en aansluiting van de programmaonderdelen in atte studiejarei
Elk studiejaar beslaat 60 ects. Elk blok (een semester bestaat uif z blotken) heeft in beginsel een
studiebelasting van 15 ects.

lnhoudelijke samenhang en aansluiting van de studieonderdelen
Het competentieprofiel is de basis voor het studie programma. Dit competentieprofiel is uitgewerkt naar
beroepstaken en -vaardigheden, die binnen het curriculum in een opiopend niveau van iomplexiteit,
transfer en verantwoordel ijkheid worden ontwi kkeld.24
lnhoudelijke samenhang wordt bereikt door waar mogelijk studieonderdelen binnen een blok op elkaar
af te stemmen, en door het gebruik van leerlijnen die voor een ve¡ticale samenhang zorgen (voorbeeld:
een marketing leerlijn zorgt er voor dat marketing studie onderdelen uit jaar 2 vóortbãrduren op die
van iaar 1, etc.). Samenhang wordt tevens bereikt door het gebruik van thema's binnen de blokken en
verhaallijnen over de blokken (brjTMS momenteel in ontwikklling).

22 Sfudæsucces voor toekomstige Managers Toerisme, december 2010
23 Studeren met een functiebeperking. Eindrapportage Beleidsteam Functiebeperking, NHTV 200924 Dekkingsmatix competenties-cuniculum Tuslf M¡zoats vastgetegd ¡n OeR7S. Oþt"iOing HTRO 20i 1

I NHW internationaal hoger ondenuijs Breda
34



ll
Borging van studeerbaarheid studieprogramma in de l<'waliteitszorg

De studeerbaarheid van het programma romtãán Ood in zowel dá kwantitatieve (semester-' fase- en

curriculumeval uaties) als in d'e kwalitatieve evaluaties (studentpanels)'

Opteidingsplan Hoger Toeristisch Recreatief Onderwiis 201 0-201 1

5.2.2 Gursussen

opbouw Per team

3ÍíÍå"ffi:",ti:ildient t" votdoen aan de votgende ygo*""19.".n: tijdig beschikbaar' verzorsd en

redactioneel in orde, aansluiting bij lesprograÀtiã' rvlonitoring vindt plaats via de toetscommissie'

Samenhang didactiek en toetsing
Toetsen sluiten aan bij beoogde leerdoelen en werkvormen' Toetsen dienen te voldoen aan de

kwaliteitseisen van toetsing: valide en betrouwbaar. Monitoring vindt plaats via toetscommissie (bij

HTRO in ontwikkeling)

5.2.g Randvooruaarden

lnformatievooniening en tCT'ondersteuning
Studenten beschikken over een 'personal portãl'waard oot zeop een snelle manier toegang hebben tot

J" uooir,"n relevante iniormatie'(email, ELO, intranet, cijferregistratie)

Tentamenregelingen (zoats vastgelegd ¡n OER)

per jaar zijn er t*"" l"nl"tenka-nseñ' uitsrJçi zijn uiterlijk,l0 
-werkdagen 

na tentamen bekend'

Studenten hebben votdoende tijd om de volgenîè kañs voor ie bereiden' lndien twee kansen dicht op

elkaar vallen, worot nei cUier m¡n¡maat 3 dagLn voor tweede kans bekendgemaakt'

Examenregetingen -----^^. L^^
per jaar zijn er 4mogelijkheden voor het afleggen van examens: begin november' begin februari' begin

juli, en eind augustus. étudenten kunnen op ã-"=" manier ook nog vlak voor het begin van het nieuwe

studiejaar afstuderen.

Huisvesting
studenten beschikken over een mediatheek, adequate lesruimten, studie- en stilteruimtes'

3li3í:-ff",iå""tft"oor projecten en trainingen) hebben een studiehandreiding met daarin heldere

leerdoelen, opdrachten en op te leveren pro¿u"t"n, planning en tentameneisen' Redactioneel gelijke
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6. Personeel

Het personeelsbeleid binnen de opleiding is erop gericht om met de beschikbare formatie de grootst
mogelijke kwaliteit te bereiken. De opleiding stimuleert medewerkers om zich door middel van scholing
om inhoudelijk, didactisch en organisatorisch verderte kwalificeren om aan de gestelde eisen te voldoen.

6.1. Kwantitatieve ¡nzetpersoneel
Personele organisatie
De opleiding HTRO maakt onderdeel uit van de academie voor toerisme en is organisatorisch opgesplitst
in twee onderdelen, Er is een unit internationaal onden¡vijs - lnternationalTourism Management Studies
(ITMS) - waarin de internationale propedeuse, de twee Engelstalige afstudeerrichtingen ITMC en lTTl,
de master Tourism Destination Management (TDM) en de European Tourism Master (ETM) alsmede
de WO- bachelor in Tourism zijn ondergebracht. Deze unit omvat circa 850 studenten en rond 35
medewerkers.

Daarnaast is er een unit Nederlandstalig onderwijs - Toerisme Management Studies (TMS) - waarin
de Nederlandstalige opleíding Management toerisme, de duale opleiding en de premaster Strategic
Business Management & Marketing ondergebracht zijn. De omvang van deze unit bedraagt ca. 1.000
studenten en ca.40 medewerkers.

Personele inzet
De beide units staan elk onder leiding van een opleidingsmanager. Deze opleidingsmanagers zijn
primair verantwoordelijk voor het onderwijs in hun unit en de HRM cyclus, aangevuld met een aantal
academiebrede taken. Binnen beide units functioneren coördinatoren voor de verschillende afstudeer-
routes, een managementteam bestaande uit coördinatoren, die mede verantwoordelijk zijn voor de
beleidsvoering en de aansturing van de opleiding. Diverse medewerkers worden in beide units ingezet
en ook is er uitwisseling met de opleiding FBTR die ook deel uitmaakt van de academie. Op onderde-
len worden ook docerende medewerkers ingeleend vanuit andere academies. Met enige regelmaat
komt het voor dat een medewerker uiteindeh¡kzijnlhaar hoofdtaak van de ene opleiding naar de
andere opleiding ziet gaan, de desbetreffende leidinggevende pakt dan ook de HRM cyclus op.Via
de methodiek van het jaarwerkplan worden docenten ingezet voor lestaken, ondezoekstaken en/
of teamtaken die per blok kunnen variëren. Er is een vastgestelde normering voor vrijwel alle taken.
Mogelijke uitval door zwangerschapsverlof, bijzonder verlof en/of ziekte wordt ook in onvooziene
gevallen vrijwel altijd binnen enkele dagen opgelost. Gelet op de omvang van het docentencorps
alsmede de beschikbaarheid van meerdere personen voor een discipline, kan ook snel gehandeld
worden.Binnen de opleiding is sprake van een ondersteunend apparaat in de vorm van secretariële en
ondenruijskundige ondersteuning, decanaat en praktijkbureau. Het grootste deel van de ondersteuning
wordt aangestuurd door het hoofd bedrijfsvoering. Medewerkers kunnen meer generieke academie
brede taken hebben of meer specifieke taken gericht op een opleidingen en/of op de ondersteuning
van specifieke functionarissen.

6.2 Kwalificaties personeel

Scholing
De Academie voor toerisme heeft nadrukkelijk de ambitie om de voortrekkersrol binnen het toeristische
ondenruijs zowel nationaal als internationaal te handhaven en verder uit te bouwen. We streven naar
een toenemende mate van studenttevredenheid en een (strategische en structurele) binding met de
branches en het bedrijfsleven waarvoor we opleiden. ln het kader van de strategie van NHTV - maar
vooral ook in het kader van de strategie van de academie voor toerisme - wordt ingezet op het opscholen
van personeel en het aantrekken van personeel vanuit het internationale werkveld. Ook het benoemen
en inrichten van expertisegebieden en het formuleren van ondezoeksopdrachten zijn activiteiten die

I NHW internationaal hoger onderwijs Breda
36



ffiIlOpleidingsplan Hoger Toeristisch Recreatief Onderwiis 201 0-201 1

de afgelopen jaren fors uitgebouwd z\n. Et functioneren momenteel zes lectoren, ondersteund door

docenten met een onderzoãksopdrachi. ln alle gevallen is er een duidelijke connectie met het werkveld

en met het bestaande onderwijs. Voor het personeel biedt dit tal van nieuwe uitdagingen. De afgelopen

jaren is veel geÏnvesteerd in 
-het 

opscholen van medewerkers richting masterniveau.en/of promotie'

Voor nieuwe docenten wordt een ðursus didactische vaardigheden aangeboden met een afsluitend

assessment. Ook is er voor medewerkers een ruim aanbod aan cursussen in de Engelse taal op

verschillende CEF-niveaus. Dit wordt NHTV-breed en ook academiebreed opgepakt.

Op het niveau van de academie is een scholingsbudget beschikbaar van ca. 2o/o van de begroting.

Hieruit worden onkosten betaald voor diverse tiainingen voor grotere delen van het personeel. Dit

betreft dikwijls incompany-trainingen. Recente voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld zaken rondom

de elektronische leeromieving, ðtudieloopbaancoaching, kwaliteit toetsing, gebruik sociale media,

researchvaardigheden, eic. Vervotgens is er de categorie, meestal voor individuele medewerkers, van

cursussen, seminars, workshops e-n conferenties op het terrein van onderwijskundige expertise en/of

expertise gericht op de werkvelden waarvoor we opleiden.

NHTV breed wordt jaarlijks een 'education day' georganiseerd waar voor alle medewerkers lezin-

gen en workshops georganiseerd worden. Veel van deze workshops worden door medewerkers

üoor medewerkers gegeiu"n. De afgelopen jaren zijn de onderwijsdagen rond verschillende thema's

georganiseerO. Oe ãcãOemie orgaÑseert zelf aan het begin van het eerste en tweede semester een

ãantãtworfshops rondom actuele thema's. Ook is er dan aandacht voor de onderzoeksresultaten van

lectoraten en promovendi. ln functioneringsgesprekken worden ook afspraken over scholing gemaakt.

Afhanketijk van de functie en de specifieke taken van medewerkers komt dit aan de orde.

Ondenoek
Bij het aannamebeleid heeft de opleiding de ambitie om medewerkers met internationale en

wátenschappelijke ervaring aan te trekkén die voor ons opleidingsprogramma specifieke kennis

van zaken inOréngen. lndiãn kandidaten niet over een onderwijsbevoegdheid beschikken, wordt

in didactische scnãling voorzien. Via de lectoraten en de samenwerkingsverbanden met andere

hogescholen en universiteiten wordt gebouwd aan een uitgebreide infrastructuur waarbinnen docenten

in ñreerdere of mindere mate actief kunnen zijn. Dit kan zich beperken tot een incidentele publicatie

of ondezoek, het uitvoeren van onderzoek met een specifieke opdracht en/of in combinatie met een

promotietraject. Naast de rechtstreekse link tussen onderuijs en ondezoek op de specifieke inhoud is

er ook aandacht voor de ontwikkeling, verdieping en verbreding van individuele vakdisciplines in het

onderwijs. Op diverse onderdelen zijñ teams van docenten, meestal uit de verschillende opleidingen

van de ácademie, bezig met het doór ontwikkelen van relevante inhoudelijke disciplines. Dit alles

dikwijls in dialoog 
"n 

rãt interactie met het (internationale) werkveld in combinatie van door ons

georganiseerde Masterclasses, onderzoeken, projecten, etc'

Retatíe opleiding en beroepspraktiik
Bij het aánname[eteid vooinieuwetocenten speelt ook de relatie en ervaring met de branche een

bélangrijke rol. Binnen de opleiding hebben docenten veelal goede en structurele banden met de

werkvelden waarvoor wij opleiden. Een deel van de medewerkers is afkomstig uit of nog werkzaam

in de beroepspraktijk. D'ocenten blijven op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de branche

door het bijhouden van vakbladen, door beurs- en bedrijfsbezoeken, participatie in netwerken en

deelname aan studiedagen, vakdagen en congressen. Om de relatie met de praktijk te versterken

wordt veelvuldig gewerK met gastdõcenten die meestal gedurende korte tijd eniof in de vorm van een

projectaanstelliñg een bijdrage leveren aan de inhoud van de opleiding. Dit kan zijn in het kader van

i.ret regullere ondãrwijsaánbo-d waarb'rj gebruik gemaakt wordt van een gastdocent, in het kader van de

uitvoeing van een jaarlijks terugkereñde gespãcialiseerde module of in de vorm van advieswerk. We

maken dãarbij ge¡ru¡f vãn een ñog steeds verder uitdijend netwerk van internationale experts.

Daarnaast =ei 
ãe opleiding al gedulende lange tijd gecommitteerden in vanuit het werkveld.
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7. Voorzieningen

Belangrijke voon¡¡aarde voor studiesucces is de ondersteuning in brede zin die de opleiding studenten
biedt in de vorm van informatievooziening, studiebegeleiding, huisvesting en materiële voozieningen.

7.1 Huisvesting en materiële voozieningen
De locatie van de opleiding HTRO bevindt zich op de tweede verdieping van het N-gebouw aan deMgr. Hopmansstraat-. op. deze verdieping bevind'en zich de werkplekkén van doceîten, decanen,
onderwijskundigen, directie en secretariaat. Doordat de docentenkamers zich alle op de tweede etage
bevinden, is het voor de studenten gemakkelijk om bij docenten binnen te lopen. De lijnen tussen
medewerkers onderling en directie zijn hierdoorzeer kort.

HTRo-studenten beschikken in het N-gebouw over de volgende voozieningen en diensten:

Mediatheek
De mediatheek is gevestigd in het hoofdgebouw van NHTV. Hier heeft elke medewerker en student
niet alleen toegang tot een actuele NHTV-collectie boeken, tijdschriften en databases, maar dankzij
een samenwerkingsverband ook tot materialen van andere bibliotheken (pigarta).
Studenten krijgen hiervoor vanuit de mediatheek instructie en ondersteuÀing b¡ het zoeken in het
systeem. Trainingen in informatievaardigheden worden zowel aan alle eersiäjaärsstudenten als aan
de derdejaarsstudenten als voorbereiding op hun afstuderen aangeboden.
D-e dienstverlening is in belangrijke mate gedigitaliseerd om studãnten zowel thuis als op de stage- en
afstudeerplaats in binnen- en buitenland tà kunnen bedienen. Niet alleen de databanken zijn thuis te
gebruiken, maar ook het overgrote deel van de tijdschriften is buiten NHTV te lezen. Sinds 2009 is
het voor studenten mogelijk om zelf boeken 'uit tã checken'door deze te scannen bij de balie (Lend-
o-maat). Binnen de interne mediatheekcommissie is periodiek overleg tussen de opleiding en de
mediatheek over de aanschaf van materialen.
De Mediatheek biedt studenten tevens de mogelijkheid om individueel of in groepen te werken.
Naar aanleiding van laatste studenttevredenheidion¿eaoek 2009 heeft de mediatheek in 2010
meer stiltewerkplekken gerealiseerd. ln een specifiek deel is het nu mogelijk om in stilte te studeren,
eventueel met gebruik van computer.

Servicedesk
]n 2007 is, met het oog op een betere dienstverlening aan de interne klant binnen NHTV, de
servicedesk geopend. De servicedesk is onderdeel van Dienst ICT en fungeert als een centraal
informatiepunt waar medewerkers en studenten terecht kunnen voor tal vãn praktische en financiële
zaken op de terreinen van studentenadministratie, financiën en ICT lvoormaiige helpdesk). Ook de
uitleen van AV materialen gaat via de servicedesk.

Dienst ICT
Deze dienst is belast me! de ontwikkeling van het |CT-beleid van NHTV, de ontwikkeling, innovatie
en het beheer van de architectuur en infrastructuur van informatievoorzieningssystemeñ (met de
applicaties die daarop draaien), en de ondersteuning van de gebruikers. Het bureau bestaat uit een
helpdesk dat is ondergebracht bij de Servicedesk, eén team ãudiovisuele middelen en een team dat
verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van applicaties voor gebruik in en ondersteuning van het
onderwijsproces. De afgelopen jaren is een ontwikkeling in gãng gezet die gericht is op ñet verbeteren
van de technische infrastructuur om zodoende de informat¡evoozJening te bevorderen en de
efficiency te verhogen. Door het toenemende gebruik van eigen laptopð door studenten is een eerder
bestaand tekort aan pc-plekken voor studenteñ opgelost. tn bepert<te mate zijn er nog pc-eilanden
(vrtJ studentgebruik), Quick Points (kortstondig gebiuik, staanplaats) en pc-lokalen 1tãniamens en
specifieke instructie).
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Verdere maatregelen ten behoeve van de studievoortgang van langstudeerders zijn:
¡ Er worden jaarlijks studievoortgangsbrieven naar studenten verstuurd;
. Scriptiecoördinatoren vergaderen 2 keer per jaar met de decanen, brengen alle langstudeerders

in kaart op basis van voortgang. Decanen, scriptiecoördinatoren en scriptiebegeleiders roepen

studenten op voor een gesprek;
. Brj ITMC zijn per september 2010 twee langstudeercoaches aangesteld voor individuele

begeleiding van langstudeerders. Twee keer per jaar is er overleg met de decanen, waarbij alle
studenten in kaart worden gebracht met als doel dat alle studenten uiteindelijk in beeld zijn en

worden gevolgd;
. Langstudeerders kunnen afspraken met de scriptiecoördinatoren maken over het keuzeproces

ten aanzien van scriptieondenruerpen, mogelijke afstudeerstages, scriptieconcepten etc.;
. Langstudeerders kunnen afspraken maken met de decanen over demotivatie, dilemma's,

bijzondere omstandigheden, speciale voozieningen, prestatiebeurs van DUO, profileringsfonds

etc.;
. Er is een SIG-individueel traject voor late afstudeerders binnen HTRO.

De kwaliteit van de studiebegeleiding wordt onder studenten getoetst door middel van het
studententevredenheidsondezoek.2s

NHTV kent een Commissie Vertrouwenspersonen, waar studenten en medewerkers terecht kunnen,
die ongewenst gedrag signaleren rond agressie, seksuele intimidatie en discriminatie. (zie hiervoor de
brochure).

7.3 lnformatievoon¿ien¡ng
ln de regel dient de informatievooziening binnen een opleiding van een dusdanig niveau te zijn dat
het de student alle informatie verschaft die nodig is om de studie op een juiste manier en binnen de
gestelde tijd af te leggen. Binnen de opleiding HTRO geschiedt de informatievooaiening door de inzet
van verschillende media.

Belangrijkeinformatiebronvormtde NHTVwebsite, waaropin meerdererubriekenzowelhogeschoolbrede
als opleidingsspecifieke informatie omtrent een zeer uitgebreid scala van onderwerpen te vinden is, die
de student voorzien van alle benodigde informatie voor het zelfstandig functioneren binnen de opleiding
(zie website intranet.nhtv. nl)

Ook binnen de opleiding verloopt de informatievooziening vooral digitaal. Erwordt gebruik gemaakt van
N@tschool om de student van de benodigde informatie te voozien. Zoals studeerwijzers behorende
bij de leerarrangementen, uitwerkingen van colleges en venruijzingen naar andere media indien van
toepassing op de inhoud van het onderwijs.
Sinds collegejaar 20'10-2011 hebben studenten de beschikking over een student portal. Het doel hiervan
is om studenten een (digitaal) portaalte bieden waar zii¡ alle relevante informatie voor hun studie kunnen
vinden. Het portaal bevat enkel voor de student relevante studiegegevens. Het portaal is ingedeeld
in de categorieën persoonlijk, opleiding, academie en NHTV. Vanuit het poftaal kan de student direct
doorlinken naar Natschool, naar Osiris voor de cijfers, naar de webmail van de studenten en naar het
roosterinformatiesysteem.

De informatievooziening in de vorm van documenten is op zodanige wijze geregeld dat de studenten

de bedoelde informatie in principe zelfstandig kunnen hanteren, b.v. in de vorm van de studiegids
propedeuse, studentenhandleiding, projecthandleidingen, handboeken, decaanwijzers, e.d.

25 Studententevredenhe¡dsonderzoek. Deelrapport Opleiding HTRO - lntemat¡onal Tour¡sm and Managemenf Sfudles
(200e).
Intomart GfK bv.
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Deze documenten bevatten voldoende criteria en richtlijnen om individuele zelfsturing binnen het
onderwijsprogramma te faciliteren. De decaan verstrekt schriftelijke en d¡gitale informatie aan alle
(aspirant)studenten en coaches over onderwerpen welke betrekking hebben op de meest belangrijke
randvoonrvaarden voor een goede studievoortgang en het welbevinden van de student. Dit geschiedt
door middel van decaanwijzers en de decanenrubriek op de website.
ln het'Studentenstatuut' worden studenten voorgelicht over hun formele rechten en plichten, als ook
omtrent de daar uit voortvloeiende plichten van het College van Bestuur en de opleidingsdirecteuren
(zie NHW-website). ln de randvooruvaardelijke sfeer is vanzelfsprekend het OER het belangrijkste
document, waarin relevante informatie verstrekt wordt aan studenten over de regels en voonruaarden
van de organisatie van het onderwijs alsmede over tentamen- en examenprocedures.

lnformatie over behaalde studieresultaten en studiepunten kunnen studenten met ingang van dit
collegejaar opvragen in OSlRlS, nadat de docent de studieresultaten heeft ingevoerd. Dit systeem
wordt ook gebruikt voor de inschrijving voor (her)tentamens. De handleiding over OSIRIS staat op de
website.

Binnen de opleiding kunnen studenten gebruik maken van de door de opleiding beschikbaar gestelde
pc's in de studieruimten of ze kunnen via hun eigen laptop gebruik maken van het centrale netwerk en
de internetverbindingen. Er bestaat binnen de hogeschool de mogelijkheid tot aanschaf van een laptop
en er is een draadloos routersysteem.

Samenvattend kan gesteld worden dat er sprake is van informatievooziening in de vorm van
een groot aantal schriftelijke en digitale producten. Verder is de informatievooziening tevens in
de evaluatieprocedures opgenomen, zodat er zicht is op de doelmatigheid en effectiviteit van de
informatievoorziening binnen de opleiding HTRO. De evaluatiegegevens op het gebied van de
informatievoorziening geven aan dat de informatievooziening via de website van de NHTV zowel voor
studenten als docenten voldoet.
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8. Kwaliteitszorg

De opleiding bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en de taakuitvoering op systematische wijze.
Kwaliteit is ingevuld vanuit de klantgerichte visie waarin kwaliteit gezien wordt als 'het voldoen en
overtreffen van de klantverwachtingen'. Om te weten of aan dit uitgangspunt wordt voldaan, worden
evaluaties (metingen) gehouden. Op basis daarvan worden indien nodig verbeteracties uitgevoerd.
Dit is het hart van kwaliteitsmanagement dat gedefinieerd is als 'de intentie om steeds beter te willen
worden'. Grondidee achter deze verbeter-gedachte is de zogenaamde Deming cycle, of PDCA-cyclus,
waarbij doelstellingen geformuleerd (Plan) en vervolgens uitgevoerd worden (Do), waarna getoetst
wordt of ze gerealiseerd zijn (Check) en indien nodig verbeteracties (Act) op$esteld worden. Gegevens
uit de evaluatiefase worden in de verbeterfase gebruikt om weer nieuwe of bijgestelde doelstellingen te
formuleren, waarmee de volgende cyclische reeks in gang gezetwordt. Rapportagesworden opgeslagen
in het Quality lnformation System (QlS).

8.1 Evaluatiearrangement
Hogeschoolbreed wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde "evaluatiearrangement", een set van
instrumenten om accreditatie-proof te evalueren. Dit arrangement heeft als doel om tot een continu
verbeterproces van de opleiding te komen door middel van het optimaliseren van het onderwijs en
alles wat daarmee samenhangt. Het evaluatiearrangement resulteert binnen de opleiding HTRO in
een oordeel over onderwerpen die betrekking hebben op het totale opleidingsproces op operationeel
niveau inclusief de instroom, doorstroom en uitstroom van studenten. De ondenuerpen zijn:

. De doelstellingen: de nagestreefde competenties die landelijk voor het HTRO zijn gedefinieerd;

. Het programma: de vertaling van competenties in de leerdoelen, de aansluiting van inhoud, werkvorm
en toetsing op de leerdoelen, het aansluiten van actualiteit en beroepspraktijk op de leerdoelen, de
studeerbaarheid van het programma, de samenhang en de aansluiting op de vooropleiding;

. De inzet van personeel: de kwantiteit en kwaliteit van docenten in relatie tot het realiseren van het
programma;

¡ De voozieningen: de toereikendheid van materiële vooaieningen, de studiebegeleiding en
informatievooziening ;. lnterne kwaliteitszorg: de evaluatie van de streefdoelen van de opleidingen en de daaraan
gekoppelde, aantoonbare verbetermaatregelen bij verschillende stakeholders, te weten studenten,
medewerkers, alumni en het afnemende beroepenveld;

. De resultaten: het onderwijsrendement en de gerealiseerde competenties bij beginnende
beroepsbeoefenaars.

Uit de resultaten van ondezoek naar de kwaliteit van bovenstaande onderwerpen, o.a. door middel van
het evaluatiearrangement vloeit per onderurrerp een PDCA-cyclus voort.

ln het document Kwaliteitsbeleid wordt uiteengezet op welke wijze de PDCA-cyclus vorm krijgt.26
Er is een procedure voor evaluaties en een plan van aanpak van (jaarlijks) uit te voeren evaluaties
opgesteld. ln de procedure zijn verantwoordelijkheden benoemd en is de wijze van rapportage
vastgesteld. Met deze procedure is de eerder vermelde PDCA-cyclus geformaliseerd.
De binnen de procedure gehanteerde systematiek houdt in dat kwantitatieve evaluaties een
signalerende functie hebben en dat studenten in studentpanels uitgenodigd worden mee te denken
over verbeteringen. ln deze procedure is ook een Plan van Aanpak opgenomen waarin duidelijk wordt
gemaakt welke evaluaties op welke momenten gehouden worden. Elke organisatorische eenheid (MTS
en ITMS) stelt op basis van deze procedure jaarlijks een evaluatiekalender op die vervolgens ten uitvoer
gebracht wordt. Op deze manier is in de opleiding verankerd dat evaluaties gehouden worden, wie daar
bij betrokken zijn en hoe vervolgactie gewaarborgd wordt.

26 Kwalite¡tssysteem HTRO (2010-20111. NHTV intemationale hogeschool Breda.
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ln het Kwaliteitsbeleid HTRO staat beschreven
. welke ondenruerpen op welk moment ondenrverp van evaluatie zijn
. Hoe de PDCA-cylcus met betrekking tot dit onderwerp vorm krijgt;
. Op welke termijn de verbeteracties gerealiseerd moeten zijn en
. Wie verantwoordelijk is voor welke acties.

8.2 Onderwerpen evaluatiearrangement
Zoals hiervoor al is aangegeven zijn binnen de opleiding HTRO de doelstellingen, het programma, de
inzet van personeel, de voorzieningen, de ¡nterne kwaliteitszorg en de resultaten onderwerp van interne
kwaliteitszorg

Doelstellingen van de opleiding
De doelstellingen van de opleiding HTRO zijn bij het totstandkomen van de opleiding onder andere
geformuleerd vanuit overleg met devier HTRO-opleidingen van Stenden hogeschool, Saxion, Hogeschool
lnholland. en NHTV internationaal hoger onderwijs Breda. Het BeroepsOpleidingsProfiel Manager
Toerisme &Recreatie (BOP, oktober 2009) maakt voor het werkveld inzichtelijk wat de eindkwalificaties
van de HTRO-opleidingen zijn en geeft de opleiding handvatten voor de inhoudelijke richting van het
ondenruijs. Tijdens de totstandkoming van het beroepsopleidingsprofiel is het toeristische werkveld
geconsulteerd en heeft het werkveld de ruimte gekregen om inzichten met de opleidingen te delen.
Een dergelijke toekomstvisie is voortdurend in beweging en wordt dus ook jaarlijks getoetst in het
werkveld (zie Kwaliteitsbeleid HTRO). lndien noodzakelijk, leidt één en ander tot bijstelling van de
doelstellingen van de opleiding.

Daarnaastworden de doelstellingen geëvalueerd met hetwerkveld en alumni. De alumni krijgen de vraag
voorgelegd of de nagestreefde competenties overeenkomen met de eisen vanuit de beroepspraktijk
voor een beginnende beroepsbeoefenaar. Het werkveld mag hierover een oordeel geven als onderdeel
bij de kwalitatieve evaluaties in het kader van stages en afstudeerprojecten. De input is veelal afkomstig
uit jaarlijkse werkveldoverlegsituaties en uit kwalitatieve evaluaties onder gecommitteerden bij

afstudeerprojecten en stages. Verantwoordelijk voor dit cyclische proces is het management van de
verschillende opleidingsvarianten die verslag uitbrengen aan het management van de opleiding HTRO
en aan het geraadpleegde werkveld.

Programma van de opleiding
Bij het vezamelen van gegevens over de verschillende delen van het programma worden zowel
kwantitatieve als kwalitatieve evaluaties gebruikt. Het betreft gegevens over:
. didactiek
. curriculumopbouw: competenties, werkvormen, inhoud, toetsing
. aansluiting/instroom
. toetsing en beoordeling

Ten aanzien van de kwantitatieve evaluaties maakt de opleiding gebruik van de binnen het
evaluatiearrangement ontwikkelde vragenlijsten die op maat zijn gemaakt voor de opleiding HTRO. De
kwalitatieve evaluaties vinden plaats door middel van studentpanels volgens een speciaal ontwikkelde
richtlijn. Gegevens worden vezameld bij verschillende stakeholders, namelijk studenten, medewerkers,
alumni en werkveld.
De commissie Kwaliteitszorg is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van deze evaluaties. Zij
brengt verslag uit aan de directeur en medewerkers van de opleiding.

Inzetvan personeel en vootzieningen van de opleiding
Studenten en betrokken docenten/begeleiders geven per leerarrangement en per collegejaar hun
oordeel over de kwaliteit en kwantiteit van het ingezette personeel en de inzet van de voozieningen
binnen de opleiding. Daarnaast komt dit ondenruerp op een algemeen niveau aan de orde in het
studenttevredenheidsonderzoek (STO) en medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO).
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Resultaten van de opleiding
Het meten van de gerealiseerde leerdoelen en competenties wordt onder alle stakeholders gedaan.
Voor studenten betreft het een evaluatie van studieonderdelen, studiefasedoelen en van competenties.
Alumni mogen op basis van hun eerste werkervaring een oordeel geven over de aansluiting van het
opleidingsprogramma op de beroepspraktijk (HBO-monitor).
Het werkveld geeft hierover een oordeel bij praktijkstages en afstudeerprojecten. Gecommitteerden
bewaken de kwaliteit van de eindexamens.
Docenten bespreken de kwaliteit in het teamoverleg en passen programma onderdelen aan op basis
van de evaluaties van de diverse stakeholders,als ook op basis van hun eigen professionele oordeel.

Op grond van de bevindingen uit het evaluatiearrangement worden binnen de organisatorische
eenheden middelen vrijgemaakt voor de uitvoering van de verbeterplannen en -projecten

8.3 Quality lnformation System
Ter ondersteuning van de kwaliteitszorg binnen de opleiding heeft NHTV in september 2004 een start
gemaakt met het implementeren van het Quality lnformation System. Doel van QIS is meer structuur
aan te brengen in het kwaliteitsmanagementsysteem binnen de hogeschool en om alle relevante
documenten bijeen te brengen en toegankelijk te maken voor medewerkers en studenten van NHTV.
Daarbij wordt enezijds gestreefd naar synergie en harmonisatie en andezijds naar optimale ruimte
voor eigen invulling door opleidingen. Dit leidt ertoe dat taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
centraal en decentraal voor alle betrokkenen helder moeten zijn. Het bijeen brengen van alle
kwaliteitsdocumenten heeft tevens ten doel een proces te starten van 'over de eigen grenzen heen
kijken'en 'leren van elkaar'.

ln QIS kunnen naast processen en procedures ook andere kwaliteitsgerelateerde documenten
(bijvoorbeeld beleidsdocumenten en evaluaties) worden opgeslagen en beheerd via een gesloten
beoordelings- en autorisatiesysteem. Binnen QIS zal dus altijd alleen de laatste versie van een
document gepubliceerd worden en hebben alleen documentbeheerders inzage in eerdere versies en
doorgevoerde wijzigingen.
Elke opleiding, dienst of bureau krijgt de beschikking over een eigen digitale archiefkast waarin alle
kwaliteitsdocumenten kunnen worden opgeslagen en beheerd door eigen documentbeheerders. Met
behulp van QIS kan op een geborgde wijze worden gewerkt aan verbeteringstrajecten en kan bewijslast
rondom een accreditatie worden opgeslagen en beheerd door middel van geautomatiseerd versiebeheer.

Doelstellingen van het gebruik van QIS:
. een gestructureerde opbouw van de kwaliteitsdocumenten zodat deze eenvoudig zijn terug te

vinden;
. een centraal en decentraal kwaliteit document beheer;
¡ êoêd toegankelijke en snel terug te vinden informatie met betrekking tot kwaliteitszorg door

elektronisch beheer;
r eet stimuleren van het delen van kennis door de toegankelijkheid van de aanwezige informatie;. een aantoonbare borging van het beheer van de in gebruik zijnde kwaliteitsdocumenten.
De inhoud van de documenten blijft uiteraard de verantwoordelijkheid van de auteurs, beoordelaars,
autorisatoren en gebruikers. Voor HTRO ligt de verantwoordelijkheid met betrekking tot het QIS bij het
management HTRO. De directiesecretaresse is verantwoordelijk voor het documentbeheer

8.4 Kwaliteitsaud¡t TedQual
Naast genoemde evaluaties is een volledige kwaliteitsaudit gehouden door de UNWTO (World Tourism
Organisation van de Verenigde Naties). De afdeling Themis van Human Resource Development van het
WTO heeft een certificaat ontwikkeld onder de naam TedQual met de bedoeling de kwaliteit van hoger
ondenruijs op het gebied van toerisme wereldwijd te stimuleren en te waarborgen. Om het certificaat
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te verkrijgen, moet een opleiding voldoen aan een eisenpakket ter toetsing van de kwaliteit van de

opteiding. opteidingsopdiåcrrtenänlor onoerzåelJopátã"rlt"n ua1h9t WTo worden alleen uitgevoerd

door gecertificeerde instituten. Voor een u"ro"ålà"ì[r't¡ng ophetT_edQualsysteem en het bijbehorende

eisenpakket worot verwåien n""," de informatieirãp i;¡oi,"i certification system' 27 en naar de website

van de afdeling hrm van het het WTO (www'themis'ad)

ln november Z0O3 neãtt ãe audit vooi de 
"ãÃi" 

t"at plaatsgevonden' ln februari 2004 heeft de

opteiding HTR9 ats eerste in Nederland uooi"ån ó"t¡od" van 3 jaar het certifcaat verkregen en is

daarmee een officieer ãoãio" uNWT. erkende kwariìatief goede bacheroropreiding toerisme.2s Dit stuit

aan bij de rapportag" uãÀ r.åt ministerie u"n óódw in r'et iapport Kennis in Kaart 2004 (www minocw'

nl) waarin NHTV op net on¿er¿eel kwaliteit 
""n 

nog" positie iOerOe plaats) inneemt in de rangorde van

ïit"rtt|"J::- een nieuwe audit ( ,renewar,) praatsgevo. nden op basis waarvan uNWTo aan NHTV

opnieuw voor vier ¡aaÃet ""rtin.à"t 
u"n 

"rfånOã-lüalitatief 
goede bacheloropleiding toerisme heeft

verleend.

27
28

TedQual
WTO Themis,

Ce¡lification Srstem (2002 )' World Tourism Organization'

Ted Q u al Ce rtifîcatio n SY stem
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Post-Audit RePort (2003)
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