
lndien voldaan wordt aan specifieke voorwaarden kunnen studenten het programma in drie

jaren doorlopen (fast track).

ELT 3 Jaar

Mar ilvtA1 3,0 MMNl 3,0 BUMA ?lì SEIVIA 3,0 MARO 3,0 SAAM 3,0

tcol 2,0 lcoz 2,0 OPMA 2.O

sPss 2.O

E&O IAEl 3,0 BECl 3,0 BEC2 3,0 PROl 4.0

BADl 3.0 BAD2 3,0 SKB2 2.O PRO2 4.0

RKVA 1,0 SKBl 2,0 PRO3 4,0

CCAL 3,0 PR04 4,0

I
M&O

I I
toRl 3,0

I
ORBE 3,0

l-
I su¡r 3,0

I
HURE 3,0

I PPRo

-
lccvr¡

4,Q

3,0
I F

IMTl 3.0 MORl 3.0 PREO 3.0 MOR2 3.0
MFVO 1n BCMO t.0

EtT WOlA 1.5 WO2A 1.5 LTRA 2.O EVMA 2.5 TFOT 10
BTRl 1q BTR2 15 VÐA 1.5 VT2B 1.5

BU E1 1.5 BUE2 1,5 RçM 1 1q RSMT 1q

NEDE 1,5 BCt\41 1,0 BPV 1 12,Q

RIVI

BCI\42 1,0

IMAG

BCM3

3,0

1,0
I
BPV 2 15,0 IAFS 2,0 BPV3 30,0

RAPP 1,0 ENG2 t,5 PUTO 1.0 BEN2 1.5 BEN2 1,5 AFSÏ 15,0

ENG 1 1,5 BEPl )n DUr2/FRA2 1,5 DUI3/FRA3 1,0

DEFF/C v DUIl/FRAl 1,5 ONDR 7,5

rrkshc t\¡soF wzsl 0,5 WBUN 0,5 WCRM 0.5 wtco 0,5

WPRl 0,5 WTHl 0,5 WTH2 0.5

@
Totaâl

sLcI t,0

E
24,5

sLcI 1,0E
33,0

d
zz,o I

sLc 1,0E
29,0

I 1,0

@
37,5 # sLc 1,0E

33,0

5LC 1,0

E
1,0 dÞ

10,0 79,5 81,5 79,0 240,4



Toetsplan ELT I COHORT zOtL - 2OL4

Studiejaar 20!l-20t2
Type assessment

¡ KA = Knowledge assessment

. CA = Continuous Assessment

o ISA = lndividual Skills Assessment

o EA = External Assessment

¡ BCA = Business Case Assessment

¡ PA = Project Assessment

23.

IMAl lnleidine Marketine 3,0 KA X x
rcol lnleiding Communicatie 2,0 KA X X

IAEl lnl. algemene economie 3,0 KA X X

BADl Bedrijfsadministratie 1 3,0 KA X

CCAL Commerciële calculaties 3,0 KA X X

RKVA Rekenvaardigheden 1,0 KA X X

WOlA Wereldoriëntatie 1 t,5 KA/rSA x opdracht kaartanalyse 10%

opdracht analyse toeristische
regio 2O% / eindtoets 70%

BUEl Business Events 1 1,5 KA X

BTRl Business Travel 1 L,5 KA/BCA X

BUEl Business Eventsl 1,5

NEDE Nederlands t,5 KA/PA schrijfdossier 50% / toet.s 50%
SCVD Schrijfvaardigheid -

rapporteren
7,0 PA portfolio

ENGl Engels 1 t,5 KA/PA sch rijfdossier 50% / T.oets 50%
DEFD Deficiëntie Duits V KA/PA schrijfdossier 50%o / toeïs 50%
DEFF Deficiëntie Frans V KA/PA schrijfdossier 50% / toets 50%
WOP Microsoft office pakket V tsA

sLcl sLc 1,0 cAlrsA X

cohort 2011-2015
Domein CODE Jaar 1

Tr¡mcster L

Credits Type
(Ecrs)

ïussentoets
(midterm)

Eind Opmerkingen
toets

MMN Marketing Management 3,0 KA x X

tco2 lnleiding Communicatie2 2,0
BECl Bedrijfseconomie 1 3,0 KA X X

BAD2 Bedriifsadministratie 2 3,0 KA X X

SKBl Statistiek 1 2,0 KA X X

toRl lnleiding
Ondernemingsrecht

3,0 KA X

IMTl lnformation
manaþement

3,0 KA X

WOlB Wereldoriëntatie 2 1,5 KA/rSA X opdracht analyse toeristische
bestemming 3O% / eindtoetsT0%

BUE2 Business Events 2 1,5 KA/rSA X opdracht oriëntatie
evenementenbranche 30% / toets
70%

BTR2 Business Travel 2 1,5 KA/BCA X ten dele digitale toets (viewpoint)

OPVl Opdracht Virtuele reis 1,5 PA X



schriifdossíer 50% / toets50%ENG2 Engels 2 L,5 KA/PA X

DUIl
FRAl

Duits 1/ Frans 1 1,5 KA/PA x schrijfdossier 50% / loets50%

sch ri ifdossier 50% /'t oel.s 50%BC1 Business Com 1 1,0 KA/PA x

BEPl 2,0 PA XBedrijfspresentatie
WZSl Zakeliik solliciteren 0,5 ISA X

XWPRl Presentatie technieken 0,5 rsA

BUMA Business Marketine 3,0 KA X

XORBE Org. Behaviour 3,0 KA

Management & Ore 1 3,0 KA X

Mede beoordeling doorBPV1 (12 weeks) rsA/EAlPA

Services & Cons Mark

sLc2 sLc X1,0

BPVl 13 X

SEMA KA X3,0

BEC2 Bedriifseconomie 2 3,0 KA X X

XSKB2 Statistiek 2 2,0 KA X

BUET Business Ethics 3,0 KA X

XPREO Proiect Ethiek & OB 3,0 BCA

MEVO vanMethoden
Onderzoek

3,0 BCA X X

XLTRA Leisure travel 2,0 KA

VT2A Vriietiidskunde 1 7,5 KA X

X orqaniseren business dagTPRM Toesepast proiect mgt 1,5 PA

RSMl Resortmanasement 1,5 KA X

X schrijfdossier 50% / toets 50%DU12

FRA2

Duits2 / Frans2 1,5 KA/PA

1,5 KA/PA x schriifdossier 50% / toets 5O%BENl Business English 1

portfolio 50% / toets50%BCO3 Business Com 2 7,0 KA/PA x

0,s tsA XWBUN Business Netwerken
sLc3

SPSS

sLc

SPSS

7,0I
2,0

cAlrsA

KA
I X

X

3,0 KA XMARO Marktonderzoek
XOPMA Opdr. marktonderzoek 2,0 PA

Human Resource mst 3,0 KA XHURE

MOR2 Management & Ore2 3,0 KA X

3,0 PA XBCMO Bus case M&O
VT2B Vriietiidskunde 2 7,5 KA/PA X projectopdrachlSO% / toets 50%

KA/PA X portfolio 50% / Loets 50%IMAG lmagineering 3,0

eoede doelen proiectEVMA Evenementen mgt 2,5 PA X

1,0 KA/PA x schrijfdossier 50% / toels 50%DUI3
FRA3

Duits3/Frans3

BEN2 Business Enelish 2 1,5 KA/PA X schrijfdossier 50% / toets 5O%

x portfolio 5O% / toetsSQ%BCO4 Business Com 3 1,0 KA/PA

WCRM CRM 0,s tsA X

XWTHl thematische workshop 0,5 tsA

sLc4

BPV2

sLc

BPV2 (12 weeks) 15

1,0I
rsA/EAlPA

cAlrsAI X

X Mede beoordeling door
bedrijfsbegeleider

Jaar2/Trimesterl
,/t: 

I

Tr¡mester 2

Trimester 3

Totaal Jaar 2 81,,5



I
SAAM Sales & Account mst

I
3,0 KA/PA x

Profielvak 1 4,0 KA X

Profielvak 2 4,0 KA X

Profielvak 3 4,0 KA X

Profielvak 4 4,0 KA X

Project profíel 4,0 PA x groepsopdracht
TEOT Trends en

ontwikkelingen
3,0 KA/PA X

CCMA Cross Cultural Mgt 3,0 KA/PA X

wrco lnterculturele
communicatie

0,5 tsA X

WTHl thematische workshop 0,s tsA X

lnleiding Afstuderen 2,0 PA Research proposal
sLc5I
sLc6

SLC

sLc

t,oI
1,0

cAlrsAI
cAlrsA

I XI
x

BPV3 BPV3 (24 weeks) 30 rsA/EAlPA X Mede beoordeling door
bedrijfsbegeleider

AFST Afstudeerproject 15 PA X Scriptie + presentatie +

verdediging

laar 3 /Trimester 1

Trimester 2/3

Totaal jaar 3 79
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DEEL 1

1. MANAGEMENT SAMENVATTING

1.1. Integraal advies

Hobéon Certificering adviseert de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) de
hbo-bacheloropleidingen Bachelor of Business Administration, International Business &
Management Studies, Hoger Hotelmanagement en Events, Leisure & Travel Management,
verzorgd door Business School Notenboom, met de hieronder volgende CROHO-nummers in
al hun varianten en locaties te accrediteren.

Dit advies wordt in onderhavig rapport gefundeerd.

Algemene gegevens
Naam van de instelling: Business School Notenboom

Naam van de

opleidingen
Bachelor of
Business
Adm¡n¡strat¡on
IBBAì

Internat¡onal
Bus¡ness &
Management
Studies IIBMS)

Hoger
Hotelmanage-
ment (BHM)

Events, Le¡sure &
Travelmanage-
ment (ELT)

Variant en

cRoHo-
nummers

Voltijd
39226

Voltijd
34936

Voltijd
30002

Voltijd
34030

Locaties
van de
opleidingen

Vestiging
Eindhoven
Beukenlaan 145
5616 VD

Eindhoven

Vestiging
Hilversum
Emmastraat 15

1211 NE Hilversum

Vestiging
Maastricht
Bassin 184
6211 AL Maastricht

Vestiging
Eindhoven
Beukenlaan 145
5616 VD

Eindhoven

Vestiging
Eindhoven
Beukenlaan 145
5616 VD

Eindhoven

Vestiging
Hilversum
Emmastraat 15

1211 NE Hilversum

Vestiging
Maastricht
Bassin 184
6)11 AI Mãâstricht

Vest¡g¡ng

Eindhoven
Beukenlaan 145
5616 VD

Eindhoven

Vestiging
Hilversum
Emmastraat 15

1211 NE Hilversum

Vestiging
Maastricht
Bassin 184
6211 AL Maastricht

Naam VBI:
Datum visitatie

Datum adviesrapport:

Hobéon Certificering b,v.
15 en 16 november 2010 in Eindhoven, 17 november in
Hilversum en 3 december in Maastricht
23 december 2010

Beoordelingskader
Het bij het onderzoek gehanteerde beoordelingskader is het'Accreditatiekader bestaande
opleidingen hoger onderwijs Nederland' (14 februari 2003).

@Hobéon@ Certificering I AdviesrapportAccreditatie hbo-bacheloropleidingen Business School Notenboom, f.O | 1



Samenstell¡ng aud¡tteam
Het auditteam bestond uit de volgende personen

voorz
en nnen oger on

itterris een van de directeuren van de Hobéon
ruime ervaring op het gebied van kwaliteitszorg

Daarnaast houdt hij zich onder andere bezig met financieel economische vraagstukken voor
hoger onderwijsinstellingen.

vak- en werkvelddeskundige,studeerde Economie aan de
Facu Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam, behaalde
daar in L967 zijn doctoraal examen met als specialisatie Bedrijfseconomie en promoveerde,
eveneens aan de VU, in 1978. In 1989 werd hij aan de VU benoemd tot bijzonder hoogleraar
Strategie en Omgeving en in 1995 tot (parttime) hoogleraar Management en Organisatie.
Vanaf 1982 heeftlals senior-adviseur een groot aantal functies bekleed bij
(middel)grote adviesorganisaties en vervulde gedurende zijn loopbaan een groot aantal
bestuurlijke functies. Zijn ervaring met docentschappen zijn talrijk, evenals zijn
lidmaatschappen van raden van toezicht en adviesorganen.

- 

werkveld- en vakdeskundige,behaalde zijn doctoraal in
(organisatie)sociologie in 1982 aan de Rijksuniversíteit Leiden en zijn doctoraat in de
bedrijfskunde (1998) aan Henley Management college/Brunel university in de uK.I
is lector Organiseren van Innovatie aan de Hogeschool Utrecht en tevens senior-
organisatieadviseur bij Twynstra Gudde. Daarnaast irI als afstudeerbegeleider MSc
verbonden aan de Open Universiteit, als docent Master of Publ¡c Administration aan het
Institute of Social Studies te Paramaribo en als second supervisor Doctoral Studies aan
Henley Business School of Reading University, UK. Ook heeft hij diverse publicaties op zijn
naam staan, ondermeer op het gebied van sociale innovatie, organisatiecultuur en -
ontwikkeling, en competentiemanagement.

vakdeskundige, is een resultaat gerichte mediaondernemer en
als business actief bij het bedrijf The Pubf ishers B.V. Hij heeft daarnaast kennis van
onderwijs door zowel ervaring als docent, leidinggevende als Associate Lector Media- en
Entertainment Management van Hogeschool INHolland,

werkvelddeskundige, is eigenaar en directeur van het bedrijf
Het bedrijf participeert in diverse innovatieve projecten in de hotel

en evenementenbranche. Voor die tijd was Dh..f o.a. directeur van 3 hotels en
commercieel verantwoordelijk voor de 5 zuidelijke hotels van de Amrâth Hotel Groep.

- 

student-lid, is derdejaars student Bachelor of Business
Administration aan de New Business School in Amsterdam.

student-lid, is derdejaars student Hotel- & Eventmanagement
aan ool TIO

Aan het auditteam waren als secretarissen toegevoegd
en

OHobéon@ Certificering I AdviesrapportAccreditatie hbo-bacheloropleidingen Business School Notenboom, 1.0 I 2



L.2. Samenvattende beoordeling

Hobéon Certificering baseert het advies tot accreditatie van de hbo-bacheloropleidingen
Bachelor of Business Administration (BBA), Internat¡onal Business & Management Studies
(IBMS), Hoger Hotelmanagement (BHM) en Events, Leisure & Travel Management (ELT) van
Business School Notenboom (Notenboom) op de volgende overwegingen:

Algemeen beeld
Het auditteam constateert dat Notenboom in de afgelopen jaren veranderingen heeft
doorgevoerd. Hiertoe behoren: Een kwalitatieve verbetering van het personeel en de
voorzieningen evenals de inhoud van het programma. Als opvallend positief beschouwt het
auditteam de Beroepenveldcommissie (BVC) die Business School Notenboom (afgekort
Notenboom) heeft samengesteld met daarbinnen een goede representatie van het werkveld
waarvoor de onderwijsinstelling opleidt.

Het auditteam heeft een groeiende en zich ontwikkelende particuliere onderwijsinstelling
gezien met vier opleidingen die gekenmerkt worden door: brede opleidingen,
ondernemerschap, kleinschalig onderwijs, gerichtheid op de arbeidsmarkt, studieloopbaan
coaching en een programma met een duidelijke vakinhoudelijke structuur. Notenboom heeft
als centrale doelstelling het aanbieden van praktijkgericht en kwalitatief hoogstaand
onderwijs.

Onderwerp Doelstellingen opleiding: voldoende
Het oordeel van het auditteam over alle facetten van dit onderwerp is positief. De volgende
overwegingen hebben tot dat oordeel geleid.

De eindkwalificaties van de vieronder 1.1. genoemde hbo-bacheloropleidingen zijn op het
niveau van het bachelordomein vastgesteld. Notenboom kiest bij de uitwerking op

opleidingsniveau ervoor om de verschillende landelijke domeincompetenties als uitgangs-
punt te hanteren bij het formuleren van de eigen algemene eindkwalificaties per opleiding.
Daarnaast biedt Notenboom twee specifieke Notenboom-kwalificaties aan om het
ondernemende profiel tot uitdrukking te laten komen.
Gemeenschappelijk kenmerk van de Notenboom-afgestudeerde is dat deze ondernemend is

en kansen ziet, actief innoveert, oplossingsgericht werkt, communicatief sterk is en beschikt
over een adequaat lerend vermogen,
Notenboom baseert zich op de landelijk domeincompetenties en raadpleegt vooral het eigen
beroepenveld bij de finetuning en validatie van de eindkwalificaties.
Notenboom wil regionaal en landelijk de samenwerking met het MKB,

ondernemingsorganisaties en instellingen verder intensiveren op het vlak van onderzoek.
Daartoe beschikt de organisatie over een Beroepenveldcommissie die bestaat uit een goede

representatieve vertegenwoordiging van het voor de opleidingen relevante beroepenveld.
Door de Beroepenveldcommissie hebben de opleidingen structureel contact met het
werkveld, wat het onderhoud van het beroeps- en competentieprofiel borgt.
Bij de ontwikkeling van de opleidingscompetenties hebben de opleidingen de Dublin
Descriptoren en de kernkwalificaties van de hbo-bachelor op een duidelijke, zichtbare wijze
als uitgangspunt genomen.

Tijdens de audit heeft het auditteam kunnen vaststellen dat een afgestudeerde hbo-bachelor
van de opleidingen BBA, IBMS, BHM en ELT in staat moet zijn om de landelijk vastgestelde
beroeps- en opleidingsprofielen te beheersen. Daarnaast borgt Notenboom samen met de

Beroepenveldcommissie de totstandkoming, validatie en het onderhoud van de
eindkwalificaties waardoor de doelstellingen en de inhoudelijke profilering van de eindfase
van de opleidingen actueel blijven. Het auditteam sluit zich wel aan bij het plan van
Notenboom om regionaal en landelijk intensiever te gaan samenwerken met het andere
organisaties en instellingen waardoor meer aandacht uitgaat naar onderzoek. Innovatie
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verdient binnen Notenboom een sterkere plaats. Ook is het auditteam van mening dat
Notenboom de internationale referentie van haar beroeps- en opleidingsprofiel beter kan
borgen.

Onderwerp Programma : voldoende
Het oordeel van het auditteam over alle facetten van dit onderwerp ¡s pos¡tief. De volgende
overwegingen hebben tot dat oordeel geleid.

Notenboom biedt door de interactie met de beroepspraktijk een actueel programma en
zorgt, door het centraal stellen van de beroepspraktijk, ervoor dat studenten kennis en
vaardigheden ontwikkelen die zij nodig hebben in de beroepspraktijk. Voor de
kennisontwikkeling gebruiken de opleidingen BBA, BHM en ELT vooral Nederlandstalige
vakliteratuur die actueel en relevant is en materiaal dat direct afkomstig is uit de
beroepspraktijk. De opleiding IBMS gebruikt alleen Engelstalige literatuur.
Tijdens de lessen maken de opleidingen gebruik van een mix aan werkvormen waarmee de
student generieke en specifieke beroepsvaardigheden kan oefenen.
In het programma hebben de opleidingen per onderwijseenheid expliciet vermeld aan welke
competent¡e wordt gewerkt en de daarbij benodigde kennis, ¡nzicht en vaardigheden. Dit
toetst en beoordeelt de opleiding vervolgens met behulp van verschillende toetsvormen.
Ontwikkeling, afname en beoordeling van de toetsing verlopen via een toetscyclus.
De horizontale en verticale samenhang wordt geborgd door de in complexiteit toenemende
vakinhoud van het programma en het ontwikkelen van de algemene en specifieke
Notenboom-competenties.
Notenboom zorgt voor een optimaal verloop van de studievoortgang en een stevige
studielast, die volgens studenten goed te doen is.
De opleidingen bieden instromende studenten naast de mogelijkheid een vierjarig hbo-
bachelorprogramma ook een driejarig fast-trackprogramma te volgen. Notenboom kent een
stren g vrijstellingenbeleid,

Het didactische model is in lijn met de doelstellingen. Wel vindt het auditteam het belangrijk
dat toegepast onderzoek een sterkere plaats verdient in het programma. Het auditteam
vindt de ingezette verbetermaatregelen ten aanzien van de onderzoekslijn zinvol en
noodzakelijk. Het auditteam steunt ook de ingezette plannen van vergroting van de
betrokkenheid van het werkveld bij de beoordeling van de afstudeeropdracht. De
onafhankelijkheid voorafgaand aan toetsing zou ook nog sterker geborgd kunnen worden.
Van belang is dat Notenboom de internationale component in de programma's van BBA,
BHM en ETL versterkt en de aanwezigheid van Engelstalige líteratuur vergroot.

Onderwerp Inzet van personeel: voldoende
Het oordeel van het auditteam over alle facetten van dit onderwerp is positief, De volgende
overwegingen hebben tot dat oordeel geleid.

Notenboom zet gekwalificeerd en deskundig personeel in, dat op elkaar is ingespeeld.
Doordat 53 van de 69 docenten nog steeds werkzaam zijn in de beroepspraktijk en 29
docenten ondernemer zijn, kunnen docenten een verbinding leggen tussen de opleidingen
en de beroepspraktijk. Daarnaast opereren de docenten actief binnen een uitgebreid
professioneel relatienetwerk, waardoor zij op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen
in het werkveld. Ze maken hier vervolgens aantoonbaar gebruik van in het
onderwijsprogramma en zijn op deze manier betrokken bij de ontwikkeling van het
curriculum.
Studenten zijn tevreden over de kennis van de docenten over de beroepspraktijk en hun
betrokkenheid bij de opleidingen. Notenboom besteedt aandacht aan het functioneren van
de docenten via evaluatie- en contracteringsgesprekken en stelt waar nodig uren voor
deskundigheidsbevordering ter beschikking voor gezamenlijke en individuele scholing.
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Kleinschaligheid is ook herkenbaar in het onderwijs. Hierin ligt voor Notenboom volgens het
auditteam tegelijkertijd een risico omdat in management- en ondersteunende functies
verantwoordelijkheden en kennis vaak verbonden zijn aan een beperkt aantal personen. Het
auditteam is daarom van mening dat Notenboom de komende tijd extra aandacht kan
schenken aan de borging van kennis over meerdere personen. Het auditteam acht het
opzetten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek en het uitwerken van een
scholingsplan zinvol.

Twee facetten van onderwerp 3 ('Inzet van personeel') worden als goed beoordeeld voor
deze opleiding, wat een kwalificatie'goed'voor dit onderwerp rechtvaardigt. Dit wordt als
'extra aantekening'bij het oordeel gevoegd.

Onderwerp Voorzieningen : voldoende
Het oordeel van het auditteam over beide facetten van dit onderwerp is positief. De

volgende overwegingen hebben tot dat oordeel geleid.

De ruimtelijke en de algemene en opleidingsspecifieke voorzieningen van de drie locat¡es
zijn voldoende geoutilleerd, Binnen de vestigingen zijn persoonlijke aandacht, betrokkenheid
en korte lijnen kenmerkend voor de opleidingen. Notenboom beschikt thans over een sterk
verbeterd portal met daarop de voor studieplanning en studievoortgang noodzakelijke
informatie. Het auditteam is van mening dat Notenboom studenten hierdoor op een
adequatere wijze informeert over het opleidingsprogramma, de begeleiding en de
studievoortgang. De studieloopbaanbegeleiding is in het studiejaar 2009-2010
aangescherpt,
Het instellen van een Studentenraad, waarbinnen men probleempunten en
verbetermaatregelen bespreekt, wordt door studenten als posit¡ef ervaren.

Onderwerp fnterne kwaliteitszorg: voldoende
Het oordeel van het auditteam over alle facetten van dit onderwerp is positief. De volgende
overwegingen hebben tot dat oordeel geleid.

De opleidingen evalueren regelmatig de kwaliteit van de verschillende studieprogramma's,
het functioneren van de docenten en de organisatie van het onderwijs. Dit gebeurt zowel via
gesprekken met studenten, docenten en vertegenwoordigers van het werkveld als door
middel van diverse evaluatie-instrumenten. Daar waar nodig of gewenst treft Notenboom
aa ntoonbaar verbetermaatregelen.
In haar evaluatiecyclus wordt een fundamentele analyse in het najaar geformuleerd, die
leidt tot een innovatieagenda. In het voorjaar wordt een Management Review opgesteld,
resulterend in rapportages voor belanghebbenden en een innovatie- en een beheeragenda
(jaarlijkse verbeterplannen),
Notenboom gaat de studenten beter informeren over de uitkomsten van de evaluaties en de
geplande en genomen verbetermaatregelen en betrekt de studenten vanaf het studiejaar
2010-2011 meer structureel bij de kwaliteit van de opleidingen. Dit gebeuft zowel via
formele als informele overlegmomenten, De komende jaren wil Notenboom alumni meer
systematisch bij de verbeterpraktijk gaan betrekken.

Het auditteam is van mening dat Notenboom haar kwaliteitsbeleid duidelijk heeft
omschreven en sinds het studiejaar 2009-2010 wordt de evaluatiecyclus meer formeel en
structureel ingezet. Notenboom heeft een studentraad ingesteld, waar probleempunten en
verbetermaatregelen worden besproken. Daarnaast legt Notenboom de voortgang en de
evaluatie van de uitvoering nu vast in de kwartaalrapportages die in het managementteam
worden besproken, waarbij de'eigenaar'verantwoordelijk is voor de terugkoppeling van de
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resultaten en de verbeteract¡es. Het auditteam vindt het zinvol dat Notenboom ook het
beroepenveld meer systematisch bij de verbeterpraktijk betrekt.
Recent heeft de hogeschool besloten om de kwaliteitscyclus uit te breiden met een publieke
verantwoording welke o.a. onderwerp van gesprek wordt in een auditcommisie. Deze
bestaat uit diverse leden van de Beroepenveldcommissie.

Onderwerp Resultaten¡ voldoende
Het oordeel van het auditteam over beide facetten van dit onderwerp is positief.

Notenboom borgt dat de studenten die afstuderen het gewenste hbo-niveau behalen. Aan de
hand van de presentatie en de verdediging van het eindwerkstuk wordt getoetst of de
student alle competentíes op het vereiste niveau heeft gerealiseerd. In het eindgesprek
vindt dan de afsluitende beoordeling plaats, Bij de eindbeoordeling zijn twee interne
beoordelaars betrokken. Daarnaast wordt de kwaliteit van de afstudeerprojecten bewaakt
door de Examencommissie. Het auditteam merkt op dat de verbetermaatregelen zoals meer
betrokkenheid van het werkveld, i.c. de Beroepenveldcommissie bij de beoordeling van de
eindwerkstukken, een meer gestructureerde onderzoeksaanpak en betere professionele
begeleiding van de studenten bij hun afstudeeronderzoek een bijdrage leveren aan een
verdere stijging van het algemene niveau van de eindwerkstukken voor de vier opleidingen.
Ook door deze verbetermaatregelen te koppelen aan de in huis aanwezige kennis en de
expertise van docenten, zou Notenboom het eindniveau van haar studenten verder kunnen
verhogen.

Na zes jaar ligt het rendement volgens Notenboom tussen de 70 en 75 procent. Het
auditteam meent dat eenzelfde rendement in een doorlooptijd van vijf jaar beter past bij de
ambities van Notenboom. De rendementen vertonen vanwege de kleine aantallen studenten
per opleiding en per vestig¡ng een onregelmatig beeld. De propedeuserendementen na twee
jaar veftonen over de verschillende opleidingen en over de verschillende vestigingen een
positief stijgende lijn. De uitvalpercentages na twee jaar blijven voor alle opleidingen vanaf
het studiejaar 2007-2008 onder de streefwaarde van 25 procent.
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2. INLEIDING

2.1. Functie van het rapport

Het onderhavige rapport bevat het advies aan de Nederlands-Vlaamse
Accreditatieorganisatie (NVAO) dat door Hobéon Certificering als Visiterende en
Beoordelende Instantie (VBI) is opgesteld ten behoeve van de accreditatie van de hbo-
bacheloropleidingen Bachelor of Business Administration, International Business &
Management Studies, Hoger Hotelmanagement en Events, Leisure & Travel Management,
verzorgd door Business School Notenboom (voor CROHO-nummers, zie pagina 1).

De basis voor het onderzoek van Hobéon Certificering werd gevormd door de Management
Review en de daarbij behorende onderliggende documenten. Het bij het onderzoek
gehanteerde beoordelingskader is het Hobéon Beoordelingskader Bachelor 2009.

2.2. De audit

De audit heeft plaatsgevonden op 15 en 16 november 2010 in Eindhoven, 17 november
2010 in Hilversum en 3 december 2010 in Maastricht. Het programma van de audit is
opgenomen ¡n Bijlage I.

Het auditteam werd gevormd do

De in team aa ema

werkveld vak /
disc¡Dl¡ne

onderwijs kwaliteits-
zoro /audit

student-
oersDectief

voorz itter X X X X

vak- en werkveldcleskurxlige

-k

X X X

vak- en werkvelddeskundige X X X

vakdeskundige

-

X

werkveld<leskundige

-

X

student
I

X

student

-

X

secretar¡s X

secretarisr X

2.3. Meerdere opleidingen, één aud¡t

Business School Notenboom verzorgt vier opleidingen in het economische domein. Alle
opleidingen vormen een evenwichtig geheel en daarom heeft Notenboom ervoor gekozen
om haar vier hbo-bacheloropleidingen geclusterd te laten accrediteren, Daarnaast zijn de
naamgeving en de profielen van de opleidingen Events, Leisure & Travel Management
(voorheen Hoger Toerisme Management) en International Business & Management Studies
(voorheen International Bachelor of Business Administration) recent veranderd. In overleg
met de NVAO vindt de accreditat¡e plaats op basis van het vernieuwde profiel. Beoordeling
van het gerealiseerde niveau vindt echter nog plaats op basis van het oude programma.
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Hobéon Certificering beoordeelt bij deze audit zoveel mogelijk facetten en onderwerpen uit
het NVAO-beoordelingskader, op een zo hoog mogelijk aggregatieniveau. specifieke
aspecten die per opleiding afzonderlijk en zelfstandig zijn beschreven, worden telkens op dat
niveau beoordeeld. Door de gemeenschappelijke aspecten slechts eenmaal te beoordelen,
op het niveau waarop ze worden aangestuurd en geborgd, wordt de accreditatielast voor de
daaronder liggende niveaus beperkt.

De opleidingen maken allemaal deel uit van het economische domein en delen belangrijke
uitgangspunten zoals het didactisch concept, het toetsbeleid, het personeelsbeleid, het
kwaliteitsbeleid en het algemeen beleid ten aanzien van voorzieningen en studiebegeleiding
In overleg met Notenboom is daarom gekozen voor het opstellen van één Management
Review, één auditproces en één rapport.
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3. KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDINGEN

Achtergrond
Business School Notenboom (afgekort Notenboom) maakt deel uit van de Notenboom
Opleidingen Groep, welke bestaat uit:

' Business School Notenboom (aangewezen hbo- en mbo-onderwijs);
. Instituut Notenboom, (diploma-erkenningen in het kader van de Wet Educatie en

Beroepsonderwijs;
. Erasmus College (erkenning VAVO-opleidingen voor vmbo, havo en vwo);
. Erasmus Lyceum (erkenning VO-opleidingen voor vmbo, havo en vwo).

Sinds 1997 is Notenboom een aangewezen instelling en in 2005 zijn alle huidige
bacheloropleidingen geaccrediteerd. Notenboom heeft ervoor gekozen om de opleidingen
Commerciële Economie, Communicatie, Facility Management en Management, Economie &
Recht af te bouwen en daarnaast geen deeltijd- of duale opleidingen meer aan te bieden.

Notenboom heeft als doelstelling het aanbieden van praktijkgericht en kwalitatief
hoogstaand onderwijs, Het Notenboom onderwijsmodel ontwikkelt en toetst kennis,
vaardigheden en competenties op een geïntegreerde manier. Dit concept voorziet in de
behoeften van de nieuwe generatie professionals en (aanstaande) managers die enerzijds
behoefte hebben aan brede kennis en begrip van businessprocessen en management/ en

anderzijds, een diepgaande visie hebben op economie en ondernemerschap. Notenboom
realiseert dit door middel van het Notenboom-onderwijsmodel en de bijbehorende inrichting
van de leeromgeving.

De missie van Notenboom is gericht op de volgende concrete speerpunten:
. Het stimuleren en integreren van ondernemerschap, creativiteit en innovatie in onze

onderwijsprogramma's en activiteiten als zakelijk partner / kennisinstelling;
. Het faciliteren van een uitdagende omgeving voor'Life Long Learning' en

kennisuitwisseling voor Business to Consumer-relaties;
. Een one-stop-shop kennispartner in het Business to Bus¡ness-segment.

Opleidingsprofiel
De algemene competentiebeschrijvingen van de vier opleidingen zijn afgeleid van de

landelijke domeincompetent¡es. Notenboom hanteert deze als uitgangspunt bij het
formuleren van de algemene eindkwalificaties per opleiding.

In 2010 heeft Notenboom de naamgeving en de opleidingsprofielen van de opleidingen
International Business & Management Studies (voorheen International Business in Business
Administration) en Events/ Leisure & Travel Management (voorheen Hoger Toerisme
Management) met goedkeuring van de NVAO veranderd:
. Notenboom biedt voor de opleiding IBMS geen Double Degree meer aan waardoor de

opleiding beter kan aansluiten bij een Europese context.
. Door de ontwikkelingen in het werkveld is de scope van de opleiding ELT verbreed naar

management van evenementen, vrijetijdsaanbod en reizen.
Naast deze veranderingen heeft Notenboom ook ingrijpende (maar noodzakelijke)
verbeterslagen gemaakt in o.a. de voorzieningen en het voeren van meer structureel
overleg met de Beroepenveldcommissie. In dit auditrapport besteden wij op verschillende
momenten aandacht aan de verbetermaatregelen die Notenboom genomen heeft'
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Beroepenveld
Notenboom wenst een centrale rol te vervullen in de toekomstige ontwikkeling van
Eindhoven, de stad van technologie, innovatie en ondernemerschap. Op 1 februar¡ 2010
heeft Notenboom als kennisinstell¡ng een convenant ondertekend met de Gemeente
Eindhoven om de samenwerking tussen de gemeente en Notenboom te intensiveren, De
samenwerking richt zich op thema's als internationalisering, city-marketing,
topsportklimaat, evenementen en het midden- en kleinbedrijf. In Hilversum participeert
Notenboom in ltrovator, een innovatieplatform voor toerisme in het Gewest Gooi en
Vechtstreek. Business School Notenboom is o.a. aangesloten bij de volgende organisaties:
PAEPON/NRTo, Flevum Forum Netwerk, Jong ondernemen, Topsport Brabant en Noc/NSF

Blauwdruk van het programma
Onderwijsprogramma's van Notenboom zijn nauw verweven met de marktsectoren.
Notenboom integreert innovatie en ondernemerschap in het programma. De opleidingen
delen een aantal basisvakken die ondergebracht zijn in domeinen.

Opleidingenstructuur Business School Notenboom

Figuur 1 - Opleidingsstructuur ingericht naar Domeinen

Het curriculum bevat een afwísselende indeling voor theorieonderwijs, projectonderwijs,
praktijkoriëntatie en stageprogramma's. Studenten worden opgeleid in een lerende werk- en
leeromgeving. Het didactisch model is het leerlijnenmodel van De Bie.

Alle opleidingen kennen op dit moment minoren die beperkt in omvang zijn. Met ingang van
het cohort 2009 biedt Notenboom nieuwe uitstroomprofielen aan in de omvang van 20 EC's.
De student kan zich middels het uitstroomprofiel profileren in een specifiek domein van het
werkveld.

Het onderwijs is georganiseerd in trimesters. Het studiejaar van Business School Notenboom
bestaat uit 42 weken. In het eerste en tweede trimester ligt de nadruk op de theorielijn en
de business skills. In het derde trimester ligt de nadruk op de integrale leerlijn met
beroepspraktijkvorming. In onderstaande tabel zijn de leerlijnen in het programma van ELT
als voorbeeld uitgewerkt. Voor de andere opleidingen is de indeling identiek.

Opleiding
Events, Le¡sure

& Travel
Management

Opleiding Hotel
Management

Opleiding
Bachelor of

Bus¡ness
Adm¡nistrat¡on

Ople¡ding
lnternational

Business
Management

Studies

Domein Studie & Loopbaan Coaching

Domein Events, Leisure &Travel

Domein Marketing

Domein Economy&Operations

Domein Management & Organisat¡e

Domein Hotel Management

Domein
lnternational

Business

Domein
lnternational

Business
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ELT Trimester 1
(c¡rca 20 EC's)

Tr¡mester 2
(c¡rca 20 EC's)

Tr¡mester 3
lc¡rce 2(l EC'sì

Studie-
jaar 1
60 EC'S

Theorielijn
Business skills
SLC (Studie- &
loonbaa ncoachi no )

Theorielijn
Business skills
Praktijklijn: Travel
lvirtuele reis) SLC

Prakt¡jkl¡jn:
Bed r¡jfspresentatie
Praktijklijn: BPV 1

sLc
Studie-
jaar 2
60 EC'S

Theorielijn
Business skills
Praktijklijn : Business event
dag
Praktijklijn:
Onderneminqsplan SLC

Theoriel¡jn
Business skills
Prakt¡jklijn: Resort
Ondernemingsplan
SLC

Praktijklijn:
Ondernemingsplan
SLC

Studie-
jaar 3
60 EC's

Theorielijn
Business skills
Praktijklijn: Resort
Marktonderzoek SLC

Uitstroomprofiel
Praktijklijn : Evenement
SLC

Praktijklijn:BPV 2
SLC

Studie-
iaar 4
60 EC'S

Business skills
Praktijklijn: Project ELT - SLC

Praktijklijn: BPV 3
SLC

Praktijklijn: BPV 3
Praktijklijn:
AfstucJeeroroiect

Tabel 1- Jaarindeling opleiding ELT

Onderzoeksomgeving
Gericht onderzoek in de vorm van een lectoraat maakt geen deel uit van het
inst¡tuutsprofiel. Alle studenten van Notenboom studeren af op basis van een praktijkgericht
onderzoek. De onderzoeksvragen die hierbij gesteld worden/ zijn afkomstig uit de (door
Notenboom bediende) beroepspraktijk en beogen vragen en problemen uit die
beroepspraktijk op te lossen of de praktijk te verbeteren. De door Notenboom bediende
beroepspraktijk wordt prima¡r gevormd door stagebiedende organisaties en netwerken van
de BVC-leden en business clubs.

In 2011 wil Notenboom samen met het MKB, ondernemingsorganisaties en instellingen
werken aan het opzetten van een lectoraat om zich nadrukkelijker te profileren door
onderzoek en ondernemerschap meer met elkaar te verbinden.

Studentenpopulat¡e
Notenboom biedt haar voltijdopleidingen aan op drie locaties. In onderstaande tabel volgt de
huidige studentenpopulatie per vestiging.

Opleiding Voltijd
Eindhoven

Voltijd
Hilversum

Voltijd
Maastricht

Studenten
in 2010-2011

BBA: 75 BBA: 10O BBA: 66
IBMS: 39 IBMS: N.v.t. IBMS: N.v.t.
BHM: 1O1 BHM: 71 BHM:110
ELT: 29 ELT: 17 ELT:27

Totaal 244 188 203

Tabel 2- Studentenpopulatie Notenboom
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4, VORIGE ACCREDITATIE

Conclusies uit het vorige accreditatietraject

Alle zes de onderwerpen van de opleidingen Bachelor of Business Administration
International Business & Management Studies, Hoger Hotelmanagement en
Events, Leisure & Travel Management met al hun vest¡g¡ngen hebben van de NVAO als
oordeel voldoende gekregen tijdens de accreditatie eind 2005.

De opleidingen IBMS, BBA en BHM kregen van Hobéon (Visiterende en Beoordelende
Instantie) alleen een goed voor studielast, de overige onderdelen kregen het oordeel
voldoende. De opleiding ELT kreeg voor alle onderdelen een voldoende.

Het auditteam beoordeelde de studielast als goed; het auditteam had kunnen constateren
dat de opleiding Dual Degree Program BA zowel op studentniveau als op programmaniveau
systematisch aandacht besteedde aan de relatie tussen de formele en feitelijke studielast.

Business School Notenboom is in het jaar 2010 gestopt met het aanbod van een Dual
Degree program BA in samenwerking met Western International University (USA), omdat
deze opleiding sterk op de Amerikaanse context georiënteerd was en bij Notenboom op dit
moment meer behoefte bestaat aan een Europese context, waarin studenten van
Notenboom komen te werken. Daarnaast is op basis van marktontwikkelingen gebleken dat
het aantal studenten te laag was in relatie tot de vaste kosten van de licentie.

OHobéon@ Certificering I Adviesrapport Accreditatie hbo-bacheloropleidingen Business School Notenboom, 1.0 I 13



OHobéon@ Certif¡cering I Adviesrapport Accreditat¡e hbo-bacheloropleidingen Business School Notenboom, 1.0 I 14



DEEL 2

5. ONDERWERPEN EN FACETTEN NVAO.ACCREDITATIEKADER

1. Doelstellingen opleiding

Facet 1.1. Domein ersen

Oordeel: Voldoende
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen,

Opleiding- en beroepsprofiel
Het auditteam heeft voor de opleidingen BBA, IBMS, BHM en ELT geconstateerd dat de
competentiebeschrijvingen op het niveau van het bachelordomein zijn vastgesteld, Het
auditteam constateert dat Notenboom bij de uitwerking op opleidingsniveau ervoor kiest om
de landelijke domeincompetenties als uitgangspunt te hanteren bij het formuleren van de
eindkwalificaties per opleiding. Naast de algemene competent¡es voegt Notenboom twee
specifieke Notenboom-kwalificaties toe om het ondernemende profiel tot uitdrukking te laten
komen. De twee specifieke competenties zijn:
. De Notenboom-afgestudeerde is een business professional die ondernemend en

doelgericht handelt.
. De Notenboom-afgestudeerde kent de beroepspraktijk.
Bij de opleiding ELT is daarnaast een derde Notenboom-specifieke eindkwalificatie
toegevoegd:
. De Notenboom ELT is intercultureel en staat voor maatschappelijk verantwoord

ondernemen.

De vier opleidingen baseren zich op de volgende bachelordomeinen en opleidings- en
beroepsprofielen (inclusief de domeincompetenties, de generieke competenties, de
algemene eindkwalificaties en de Notenboom-specifieke eindkwalificaties):

De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door
(buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een
opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline enlof

Ooleidino Bachelordomein Ooleidinos- en beroeosorofiel
BBA Documenten Body of

Knowledge & Skills sector
HEO - Bachelordomein
Business Ad ministration
(versie 23 juni 2008)

Een afgestudeerde BBA kan een probleem vanuit
verschillende invalshoeken (juridisch, economisch,
organ¡satorisch, logistiek en marketing) benaderen en
oplossen. Door de focus op het ondernemerschap worden
studenten gestimuleerd om'out of the box'te denken en
een proactieve att¡tude te verwerven. Afgestudeerden zijn
werkzaam in hoge en middenmanagementfuncties binnen
uiteenlopende organisaties. Het accent ligt op functies bij
profitorganisaties en eigen ondernemerschap
(salesmanager, areamanager, marketi ngmanager en
accountmanaoer).
BBA heeft 17 Notenboom-algemene eindkwalificaties
afgeleid van 6 domeincompetenties BBA uit het landelijke
profiel en de daarbij horende 2 generieke competent¡es en
daarnaast 2 Notenboom-specifieke eindkwalificaties
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Ooleidino Bachelordomein Opleidinos- en beroeDsDrof¡el
IBMS Framework Competenties

International Busi ness
and Management Studies
(versie 24 september
2004)

Vanuit de regio Eindhoven is een duidelijke vraag naar
internationale kenniswerkers die opgeleid zijn voor bedrijven
in een Europese context. Een afgestudeerde IBMS is een
internat¡onaal geor¡ënteerde bedrijfskundige profess¡onal,
die breed multid¡sc¡pl¡nair en internationaal kan denken en
handelen. Belangrijk daarb¡j is het kunnen handelen op
basis van een analyse en het denken in oplossingen.
Afgestudeerden zijn werkzaam bij multinationals en
exportafdel¡ngen (exportmanager, regional manager en
accountmanager)
IBMS heeft 15 Notenboom-algemene eindkwalificaties
afgeleid van I domeincompetenties uit het landelijke profiel
IBMS en de daarbij horende 7 generieke competent¡es en
daarnaast 2 Notenboom-specifieke eindkwalificaties

BHM Beroepscompetenties
voor de bacheloropleiding
tot gastvrijheidmanager
(versie september 2004)

Een afgestudeerde BHM is een gastvrijheidsmanager met
ondernemerskwaliteiten. Door de focus op het
ondernemerschap worden studenten gest¡muleerd om'out
of the box'te denken en een proactieve attitude te
verwerven. Afgestudeerden zijn werkzaam in hoge- en
middenmanagementfuncties met name binnen de hotel- en
gastvrijheidssector. Het accent ligt op functies bij
profitorgan¡saties en e¡gen ondernemerschap
(hotelmanager, F&B-manager, resortmanager,
market¡ngmanager en HRM-manager).
BHM heeft 12 Notenboom-algemene eindkwalificaties
afgeleld van 10 domeincompetent¡es uit het landelijke
profiel HM en de daarbij horende 2 generieke competenties
en daarnaast 2 Notenboom-specifieke eindkwalificaties,

ELT Vrijetijdsmanagement -
Landelijk
competentieprofiel
Vrijetijdsmanager (versie
3.0 oktober 2009)

De van de mens (toerist) verandert van destination
observations naar experiences.
Vrijetijdsgedrag en de -besteding van mensen staat daarom
naast toerisme centraal in de opleiding. De ELT
afgestudeerde wordt opgeleid om deze ervaringen te
creëren en te organiseren. Sociologische (imagineering en
vrijetijdskunde) en economische aspecten komen aan bod.
De ELT afgestudeerde wordt voorbereid voor een functie in
de vrijetijdssector waaronder evenementen, verblijfsector
(hotel en hospitality), vervoersbedrijven en

anisaties
ELT heeft 12 Noten ene eindkwalificaties afgeleid
van 10 domeincompetenties BBA/ELT uit het landelijke
profiel en de daarbij horende 2 generieke competenties en
daarnaast 3 Notenboom-specifieke eindkwalificaties.

ïabel 3- Opleidings- en beroepsprofiel per opleiding

De begin nende beroepsbeoefenaar
Tijdens de audit heeft het auditteam kunnen vaststellen dat een afgestudeerde hbo-bachelor
van de versch¡llende opleidingen van Notenboom opleid¡ngscompetenties en
eindkwalificaties op het landelijk vastgestelde beroeps- en opleidingsprofiel beheerst.

De nieuwe uitstroomprofielen (zie onderstaand schema) werkendoor in de doelstellingen en
de inhoudelijke profilering van de eindfase van de opleidingen. Daarnaast zijn de
eindkwalificaties in voldoende mate werkvelddekkend en zij corresponderen ten minste met
het niveau van de kerntaken van de beginnend beroepsoefenaar.
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In onderstaande tabel worden de nieuwe uitstroomprofielen weergegeven.

Ople¡d¡ng

U¡tstroomprof¡el

Bachelor of
Business
Adm¡n¡strat¡on

Events,
Leisure &
Travel
Management

Hote¡
Management

Internat¡onal
Bus¡ness &
Management
Studies

Financieel Management X X

Market¡ng Management &
Sales X

Bus¡ness Events X X X
International Business X X

Sport management X X

Operations Manaqement X X
Relations Management X X

Tabel 4 - Nieuwe uitstroomprofielen

Totstandkom¡ng en validatie door het beroepenveld en vakgenoten
De landelijke algemene en generieke competentiebeschrijvingen van het bachelordomein en
de daarvan afgeleide opleidingsspecifieke algemene en specifieke Notenboom-
eindkwalificaties, zijn gevalideerd door het relevante beroepenveld en door de eigen
gezamenlijke Beroepenveldcommissie (BVC) in samenwerking met de domeincoördinatoren.
Ook de nieuwe eindkwalíficaties van IBMS en ELT zijn onlangs gevalideerd door de BVC.

Notenboom gebruikt de landelijke opleidingsprofielen. Wel constateert het auditteam dat
Notenboom nog niet betrokken is bij geïnstitutionaliseerd overleg met andere instellingen.
De opleidingen raadplegen het eigen beroepenveld bij de totstandkoming en validatie van de
eindkwalificaties. Op zich vindt het auditteam dit een waardevolle manier om op de hoogte
te blijven van vakinhoudelijke ontwikkelingen binnen de verschillende, elkaar op sommige
onderdelen overlappende, opleidingen. De BVC en ook de docenten zijn zonder meer in
staat ontwikkelingen binnen hun beroep te traceren en deze op te nemen in de set
eindkwalificaties, Toch is het wenselijk dat Notenboom betrokken raakt bij ontwikkelingen in
de landelijk vastgestelde beroeps- en opleidingsprofielen. Hierdoor heeft Notenboom, gelet
op de kwaliteit van de Beroepenveldcommissie en docenten zeker een toegevoegde waarde
op landelijk niveau.

Onderzoek
Gericht onderzoek in de vorm van een lectoraat maakt geen deel uit van het instituutprofiel
Vanuit een platform van eigen docenten, professionals en andere business partners wil
Notenboom vanaf het studiejaar 2011-2072 een lectoraat opzetten om zo zich regionaal en
landelijk om nadrukkelijker te profileren door het verbinden van onderzoek en
ondernemerschap en de samenwerking op het vlak van toegepast onderzoek te
intensiveren, De eigen Beroepenveldcommissie biedt daartoe voldoende perspectief. Dat wil
concreet zeggen dat de leden voor de opleidingen een goede opstap vormen voor het
benaderen van voor hen relevante partijen.

Bij de vestiging in Maastricht geeft men bijvoorbeeld aan dat in de nabije toekomst meer
samenwerking met de Universiteit Maastricht kan plaatsvinden rond onderzoek. Er zijn
oriënterende gesprekken gaande met deze universiteit om te komen tot nauwere
samenwerking. Op beperkte schaal heeft de vestiging Maastricht samenwerking met het hbo
in de regio. Het auditteam vindt het een goed initiatief van Notenboom om regionaal en
landelijk intensiever te gaan samenwerken met andere organisaties. Tijdens de audit geven
docenten van de opleidingen BHM en ELT aan dat innovatie een sterkere plaats verdient
binnen Notenboom. Het auditteam onderschrijft dit.
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Internationa le referentie
De internationale referentie van haar beroeps- en opleidingsprofiel realiseert Notenboom op
dit moment indirect via de landelijke domeincompetenties en verwerking van de EQF-
standaarden. Het auditteam vindt het van belang dat Notenboom in het perspectief van het
nieuwe accreditatiekader, op korte termijn concretiseert op welke manier zij de
internationale referentie van haar beroeps- en opleidingsprofielen borgt.

Wel had de IBMS door het voormalige Dual Degree een samenwerkingsverband met
Western International University (USA). Deze opleiding was echter sterk op de Amerikaanse
context georiënteerd en bij Notenboom bestaat op dit moment meer behoefte aan een
Europese context, waarin studenten van Notenboom komen te werken. Het auditteam
begrijpt de genomen stap van Notenboom om de samenwerking met de WIU te beëindigen
en de lBMS-opleiding meer op een Europese context te baseren.

Het in 2011 op te zetten lectoraat, het IBMS-programma en het platform van internationale
stagebieders aan Notenboom-studenten functioneren als springplank voor
internationalisatie. Notenboom wil in 2011 aansluiten bij het Erasmus Mundus-programma
voor uitwisseling van studenten.

Onderhoud beroeps- en opleidingsprofiel
Notenboom heeft het systematische onderhoud van de eindkwalificaties in haar eigen
kwaliteitscyclus vastgelegd. De BVC geeft Notenboom sinds 2009 meer structureel
(tweejaarlijks) input voor trends en ontwikkelingen, input van de resultaten van de
afgestudeerden voor de reflectie op de positie van Notenboom en haar opleidingen (beide
resulterend in een innovatieagenda - onderhoud van het niveau van de elndkwalificaties en
de opleidingbrede thema's). Daarnaast vindt uitwisseling op het programmaniveau plaats op
basis van de onderwijs- en toetsevaluaties (resulterend in een Management Review inclusief
verbeteracties).

Op dit moment geeft de Beroepenveldcommissie als trends de toenemende invloed van wet-
en regelgeving aan. Verder speelt binnen marketing ict een steeds grotere rôt. ttet
auditteam heeft geconstateerd dat het beroeps- en opleidingsprofiel regelmatig wordt
geactualiseerd aan de hand van ontwikkelingen binnen de verschillende werkvelden.

Conclusie
Het auditteam is van mening dat de eindkwalificaties van de opleidingen aansluiten bij de
eisen die door de (eigen) beroepspraktijk gesteld worden in het betreffende domein, maar
dat Notenboom onderzoek en de internationale referentie van het opleiding- en
beroepsprofiel kan versterken. Zij beoordeelt dit facet daarom als voldoende.
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Facet 1.2. Niveau: bachelor
De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal
qeacceoteerde beschriivinqen van de kwalificaties van een bachelor

Oordeel: Voldoende
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen

Toetsing van de eindkwalificaties aan de Dublin Descriptoren
Het audltteam heeft geconstateerd dat de eindkwalificaties waarop de vier opleidingen zich
richten, volledig corresponderen met de landelijke kaders.
Per opleiding wordt in de beschrijving van het landelijke opleidingsprofiel en de Notenboom
eindkwalificaties een koppeling gemaakt tussen de domein- en opleidingscompetenties en de
Dublin Descriptoren. Hiermee is vastgesteld dat de opleidingen BBA, IBMS, BHM en ELT
voldoen aan het internationaal geaccepteerde niveau van de bachelor.
Kenmerkende'hbo-bachelorLelementen zijn expliciet in de doelstellingen van de opleidingen
opgenomen, De Examencommissie is verantwoordelijk voor de toets¡ng van de

.eindkwalificaties aan de Dublin Descriptoren.

De vier opleidingen hebben er voor gekozen om de Dublin Descriptoren apart te benoemen
en direct te relateren aan de opleidingsspecifieke eindkwalifícaties van Notenboom. In de
tabellen hieronder volgt ter illustratie de uitwerking van twee eindkwalificaties per opleiding
en de koppeling met de Dublin Descriptoren.

DD = Dublin Descriptoren, B = Algemene e¡ndkwal¡ficaties Notenboom, N = Specifieke eindkwalificaties
D= ties en de horende G = Generieke

Tabel 5 - Koppeling Dublin Descriptoren BBA

Tabel 6 - Koppeling Dublin Descriptoren IBMS

Notenboom BBA
Eindkwalificaties

Landelijk BBA
comDetent¡e Drof¡el

DD

81 / 82 / B3 / 84 / 85 / B6 / BLO / BL L / BLz BL4 / BLs / NL
Voorbeeld: B3 - De Notenboom BBA kan doelgericht
handelen
Hij beschikt over management competenties, politieke en
relationele sens¡tivite¡t om procesactiviteiten te verrichten,
processen en structuren te richten en visie en doelstellingen te
formuleren en te richten.

D1. Kan visie ontwikkelen
op verander¡ngen en
trends in de externe
omgeving en relaties
ontwikkelen

2/3

Br /85 / 86/ BLL / BL2/BL5/ Bt6 / BL7 / Nt /N2
Voorbeeld: 816 - De Notenboom BBA kan meertalig
communiceren
Hij kan ¡ntern communiceren op alle niveaus, effectief en in de
gangbare bedrijfstaal, veelal in het Nederlands en/of Engels;
in termen van beroepstaken omvat dat zaken als het opstellen
en schrijven van plannen en notities, informeren, overleg
voeren, draagvlak creëren, stimuleren, motiveren, overtuigen,
verwoorden van besluiten. Hii beheerst business lanquaqe.

G.1.1, Kan samenwerken
in een beroepsomgeving
(sociale competenties)

4/5

Notenboom IBMS
End Oualifications

Nat¡ona¡ competences
Profile IBMS

DD

Br / 82 / 84 / Bs / 86 / 87 / BL O / Bt 4 / Nr
Example: 814: The Notenboom IBMS graduate is able to
plan and to organise in an effective manner
He is able to stimulate others to harmonize the planning and
organisation of projects and activities in an effective manner,
in relation tô h¡s nwn act¡vities

P5 Entrepreneurial
Management

L/2/3/4/s

BLO/Btz/Br3/NL/N2
Example: 813 - The Notenboom IBMS graduate can find
new solut¡ons for complex solutions
He is able to f¡nd new solutions regarding all aspects of a
complex problem, with an open view and daring to look and
search outside the oiven ccJntext.

G5 Creative problem
solving

L/2/3/4/s
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I

I

Notenboom BHM
Eindkwalificaties

I Landelijk BHM
comoetent¡e orofiel

.DD

. B2lN1

. Voorbeeld: 82 - De Notenboom HM heeft een visie op
trends en ontwikkelingen

. Hij kan de trends en veranderingen in de relevante
gastvrijheidsectoren, herkennen, bijhouden en analyseren
en maakt daarbij gebruik van zelf ontwikkelde netwerken
van ínformatiebronnen/-dragers en is ¡n staat h¡erop te
anticiperen en een eigen visie te ontwikkelen. Hij is op de
hoogte van (aanstaande) wet en regelgeving vanuit
Europa die van invloed zijn op het bedrijfs- en
ondernem inosklimaat

D2. Kan een visie
ontwikkelen op
veranderingen en
trends in de externe
omgeving en relaties

2/
3

812/N1/N2
Voorbeeld: 812 - De Notenboom HM draagt
verantwoordelijkheid en heeft zelfkritiek
Hij beschikt over zelfsturende competenties
(intrapersoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional). Hij
is in staat de eigen ontwikkeling ten aanz¡en van leren te
sturen en te reguleren, resultaatgericht werken, initiat¡ef
nemen en zelfstand¡g optreden, flexibiliteit. Hij kan
nadenken en reflecteren over en verantwoording nemen
voor eigen handelen wat wijst op betrokkenheid en
kritische zelfbeoordeling. Hij ontwikkelt een
beroepshouding met ruimte voor normatief-culturele
aspecten, respect voor anderen, een beroepscode en
ethische principes voor het professioneel handelen. Hij
levert een bijdrage aan de verdere professionalisering van
de branche, oublicaties, biidraqen aan conqressen. etc.

I

G.2,2. Kan nadenken
en reflecteren over
het e¡gen handelen

3/
5

Notenboom ELT
Eindkwalificaties

Landelijk ELT
comDetent¡e Drof¡el

DD

Bs/NUN3
Voorbeeld: N3 - De Notenboom ELT ¡s ¡ntercultureel en
staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
Hij kan functioneren in een ¡nternationale en interculturele
omgeving. Hij is bewust van lokale waarden en culturen en
handelt vanuit besef voor people, profit & planet. Hij is ¡n
staat om people (mensen), planet (planeet/m¡lieu) en profit
(opbrengst/winst) op een harmonieuze w¡jze te combineren
wat resulteert in langtermijnwinst voor ondernemers en
maatschappii.

D5. Kan HRM toepassen
in het licht van de
strategie van de
organisatie

t/2/4

N1/83/Bs/86
Voorbeeld: 85 - De Notenboom ELT kan Human Resource
Management toepassen
Hij past Human Resource Management toe ¡n het licht van de
gekozen strategie van zijn organisatie. Hij brengt de wensen
van de klant helder in beeld. Met het beeld dat hij heeft van de
kandidaten die de opdrachtgever wenst te werven in gedachte,
verwerkt hij zijn specifieke deskundigheid op het gebied van
ELT in functieprofielen. Vervolgens stelt hij een werving- en
selectieplan op, waarbij hij nadrukkelijk aandacht besteed aan
de juiste u¡tstraling van de opdrachtgever.

G.1.2. Kan effectief
communiceren op
meerdere niveaus in NL
en Engels

4/s

Tabel 7- Koppeling Dublin Descriptoren BHM

Tabel 8 - Koppeling Dublin Descriptoren ELT

Door de uitwerking van de Dublin Descriptoren zoals hierboven beschreven is naar mening
van het aud¡tteam zichtbaar gemaakt, dat de competenties wat re¡kwijdte en complexiteit
betreft het bachelorniveau zoals beschreven in de Dublin Descriptoren representeren.

In het kader van het uitbouwen van het Notenboom-kwaliteitssysteem brengt de
Examencommissie tijdens het najaarsoverleg van 2011 de resultaten van haar jaarlijkse
toetsing van de eindkwalificaties aan de Dublin Descriptoren in.
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Conclusie
Het auditteam is van mening dat de eindkwalificaties van de opleidingen aansluiten bij
algemene en internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een
bachelor. Zij beoordeelt dit facet als voldoende.
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Facet 1.3. hbo

Oordeel: Voldoende
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op de overweging, dat de ¡n facet 1.3
benoemde aspecten volledig in facet 1.1 aan de orde zijn geweest en het oordeel derhalve
identiek is.

De eindkwalificaties van de opleiding zijn mede ontleend aan de door (of in
samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen
en I of beroepscompetent¡es
o Een hbo-bachelor heeft de kwalificaties voor het niveau van beginnend

beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van
waarvoor een vereist is of ts
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2. Programma

Facet 2.1. hbo

Oordeel: Voldoende
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen

Kennisontwikkeling
Het auditteam heeft geconstateerd dat de opleidingen ervoor zorgen dat kennisontwikkeling
plaatsvindt via vakliteratuur, materiaal uit de beroepspraktijk en via interactie met de
beroepspra ktijk.

. Vakliteratuur
Nadere analyse van het programma door het auditteam laat zien, dat kennisontwikkeling
van studenten gedurende de opleidingen plaatsvindt via het bestuderen en bespreken van
actuele en voor de verschillende opleidingen relevante vakliteratuur. De literatuur bestaat
uit boeken, artikelen en verwijzingen naar bronnen op ¡nternet. De studenten van alle
opleidingen behalve IBMS krijgen vooral Nederlandse literatuur. Nieuwe versies van
bestaande literatuur en nieuwe literatuur worden in de domeinen geëvalueerd en in het
kader van de jaarlijkse curriculumupdate waar nodig aangeschaft. Notenboom beoogt in elk
studiejaar enkele boeken/artikelen in het Engels aan te bieden. De domeincoördinatoren zijn
verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de literatuur. Het auditteam beveelt met
nadruk aan om in de verschillende opleidingen, met uitzondering van IBMS, het aandeel
buitenlandse literatuur toe te laten nemen.

Studenten hebben via online databanken toegang tot vakgerelateerde boeken en

tijdschriften, Dit verschilt overigens per vestiging. Zo hebben studenten van alle vestigingen
toegang tot de bibliotheek/mediatheek van de Universiteit Maastricht (Zie hierover verder
facet 4. 1. ).

. Materiaal uít de beroepspraktijk
Daarnaast vindt kennisontwikkeling van studenten plaats aan de hand van aan de

beroepspraktijk gerelateerd studiemateriaal en de inbreng van casussen door de docenten
en de Beroepenveldcommissie. In diverse projecten wordt tijd besteed aan opdrachten uit
de beroepspraktijk en worden toepassingen tijdens colleges geïllustreerd aan de hand van
voorbeelden uit de beroepservaring van docenten. Het auditteam constateert dat docenten
hiertoe goed zijn toegerust (zie onderwerp 3).

. Interactie met de beroepspraktíjk
Het overleg met het beroepenveld is zowel op strategisch (Beroepenveldcommissie) als op
operationeel niveau (stagebegeleider en leverancier van opdrachten in en uit de
beroepspraktijk) ingericht. De interactie met de beroepspraktijk ontstaat vooral door de

docenten, van wie een groot deel afkomstig is uit en/of nog werkzaam is in de

beroepspraktijk. Ook het inzetten van gastdocenten draagt bij aan de interactie met de
beroepspraktijk. Het auditteam constateert dat zij bijdragen aan de verwerking van de
praktijkcomponent in het programma.

Kennisontwikkeling van studenten vindt plaats via vakliteratuur' aan de
beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de
beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek
Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in
het vakgebied I de discipline
Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft
aantoonbare verbanden met de actuele
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Daarnaast vindt interactie met de beroepspraktijk plaats doordat studenten een
ondernemingsplan opstellen dat voor BBA- en IBBS-studenten uitmondt in het daadwerkelijk
realiseren van een eigen onderneming en voor BHM- en ELT-studenten in een presentatie
voor potentiële ondernemers. Ook komt de beroepsgerichtheid terug in diverse projecten als
Virtuele Reis, Marktonderzoek en Goede Doelendag. Twee keer per jaar worden excursies
georganiseerd, worden workshops gegeven en lopen studenten minimaal één stage en
maken zij een afstudeeropdracht in de beroepscontext.

. Toegepast onderzoek
Studenten maken in de module Bedrijfspresentatie kennis met methoden van onderzoek,
statistiek, het formuleren van een onderzoeksvraag, interviewen, literatuurstudie en het
gebruik van SPSS voor het uitvoeren van marktonderzoek en het opstellen van een
marketingplan. Ook doet de student een voorstel voor zijn afstudeerproject op basis van een
probleemstelling die hij in de afstudeerscriptie behandelt. In de modules Feasibility studie
(BBA en IBMS) en in de uitstroomprofielen is sprake van het toepassen van onderzoek.
Onlangs is Notenboom een project gestart met een Universiteit in Istanbul. Zo'n acht
studenten nemen deel aan dit project, waarbij zij samen met Turkse studenten het HRM-
beleid in Turkije vergelijken met Nederland,

Het auditteam vindt het net als Notenboom belangrijk dat toegepast onderzoek een meer
structurele plaats krijgt in het programma. In februari 2009 heeft Notenboom een heldere
onderzoekslijn vastgesteld. Volgens het auditteam is verdere implementatie hiervan in het
programma van wezenlijk belang om versterking van het researchprofiel van de opleidingen
van Notenboom te realiseren.

Actualiteit van het programma
Het auditteam is van mening dat de opleidingen ervoor zorgdragen, dat de
studieprogramma's actueel zijn. Dit gebeurt o.a. door:
' in samenwerking met de beroepspraktijk de curricula vorm te gegeven op basis van de

landelijk vastgestelde beroepscom petenties;
' de programma's regelmatig te toetsen op actualiteit en doelmatigheid door leden van de

BVC' Dit gebeurt in overleg met de domeincoördinatoren. De BVC komt sinds het
studiejaar 2009-2010 meer structureel bijeen (tweemaal per jaar) en is samengesteld
uit ten minste twee vertegenwoordigers van iedere opleiding. Ook de expertise op het
vlak van de opleidingsdoorsnijdende domeinen is geborgd. Ook maken alumni deel uit
van de BVC;

' het bijhouden van ontwikkelingen door de docenten, 76 procent van het docentkorps is
tevens werkzaam in de praktijk en 42 procent is zelf actief als ondernemer. Daarnaast
onderhouden de vier opleidingen onder andere contact met stagebiedende organisaties
en gastdocenten;

' het onderbrengen van het onderwijs in opleidingsoverstijgende domeinen die worden
aangestuurd door een domeincoördinator. De dean is verantwoordelijk voor het
onderwijsbeleid voor alle opleidingen. De vestigingsdirecteuren zijn verantwoordelijk
voor de onderwijsuitvoering op de drie onderwijslocaties van Business School
Notenboom.

Beroepsvaardigheden
De beroepsgerichtheid van de onderwijsprogramma's komen voor af le opleidingen tot
uitdrukking in de drie modules Beroepspraktijkvorming binnen de integrale leerlijn.
Studenten worden in deze modules gestimuleerd om in diverse sectoren stage te lopen,
waarbij de student werkt als tijdelijke medewerker. Tijdens de voorbereidingstrajecten op de
beroepspraktijkvorming wordt aandacht besteed aan netwerken en sollicitatievaardigheden.
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In het studiejaar 2070-2011 heeft Notenboom als verbeteractie het verder operationaliseren
van de eindkwalificaties b¡nnen de integrale leerlijn door middel van bijgestelde opdrachten
en toetsing van de module beroepspraKijkvorming.

Het auditteam is daarnaast van mening, dat de opleidingen werkvormen toepassen
waarmee de student getraind wordt in de vereiste generieke en specifieke
beroepsvaardigheden. Studenten passen de verworven kennis en business skills toe in een
externe professionele omgeving. De hotelspecifieke vakken voor BHM-studenten worden
onderwezen in hotels waar Notenboom mee samenwerkt.

Studenten over beroepsgerichtheid
Studenten van BBA, BHM en ELT zijn redelijk tevreden over de praktijkgerichtheid van de
opleiding, de aansluiting bij actuele ontwikkelingen en het opdoen van vaardigheden voor de
beroepspraktijk. Het onderdeel onderzoeksvaardigheden kan beter in de curricula verankerd
worden, zo geven studenten aan. Notenboom heeft voor het studiejaar 2009-2010 het
onderwijs op het terrein van methodologie versterkt binnen de module inleiding afstuderen.
Met ingang van het studiejaar 20t0-20LI biedt Notenboom de module methoden van
onderzoek aan in het tweede studiejaar. Dit sluit aan bij de mening van het auditteam dat
toegepast onderzoek een meer structurele plaats verdient in het programma.

Conclusie
Het auditteam is van mening dat de opleidingen ervoor zorgen dat kennisontwikkeling
plaatsvindt via vakliteratuur, materiaal uit de beroepspraktijk en via interactie met de
beroepspraktijk. Wel verdient toegepast onderzoek en buitenlandstalige literatuur een meer
structurele plaats in het programma. Zij beoordeelt dit facet daarom als voldoende.
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Facet 2.2. ie tussen doelstell n en inhoud mma

Oordeel: Voldoende
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen

Concretisering eindkwal ificaties
In het document'Beroepsprofiel en Eindkwalificaties' is in een matrix per opleiding duidelijk
gemaakt dat de landelijke domeincompetenties de basis vormen voor de algemene
Notenboom-eindkwalificaties. Daar voegt Notenboom nog twee specifieke Notenboom-
eindkwalificat¡es aan toe. In datzelfde document en in de Onderwijs- en Examenregeling
(OER) zijn de eindkwalificaties uitgesplitst en gekoppeld aan de afzonderlijke (toetsen van)
onderwijseenheden met studiepunten. De leerdoelen en de gedragsindicatoren zijn
richtinggevend voor de onderwijseenheden en de toets¡ng daarvan.

Het auditteam is van mening dat de competenties zijn geconcretiseerd in overzichtelijke
matrices voor de verschillende opleidingen. Hieruit blijkt dat de competenties ¡n het
programma worden afgedekt.

Met ingang van het studiejaar 2077-2012 biedt Notenboom uitstroomprofielen aan. Hiermee
komt de relatie tot de beroepspraktijkvorming op afstudeerniveau en het
afstudeeronderzoek tot uitdrukking in een persoonlijke inkleuring van de student. Het
auditteam heeft geconstateerd dat deze uitstroomprofielen op papier goed aansluiten bij de
eindkwalificaties.

Vertaling van de eindkwalificaties naar niveaus en leerdoelen
De opleidingen zijn beschreven in de modulebeschrijvingen. De basis hiervan wordt
gevormd door de doelstellingen. Het niveau van de leerdoelen en bijbehorende
gedragsindicatoren zijn vastgelegd. In onderstaande tabel volgt een voorbeeld van de
vertaling van de eindkwalificaties naar niveaus en leerdoelen.

Het programma is een adequate concret¡sering van de eindkwalificaties qua
niveau, oriëntatie en domeinspecifieke eisen
De eindkwalificaties zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van)
het programma
De inhoud van het programma b¡edt de studenten de mogelijkheid om dea

eindkwal te bereiken
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Opleiding Bachelor of Business Admin¡stration
Module Periode Beschrijving module Competent¡e Toetsvorm

Marke-
ting
Manage-
ment

Year 1,
ïrimester 2

De student leert hoe organisaties
hun marketingbeleid inrichten om
af te stemmen op de interne en
externe omgeving. Daarnaast leert
hij rekening te houden met de
complexiteit van het koopgedrag
van de individuele consument die
echter sterk beïnvloed wordt door
ziin sociale omqevinq

82,B3,B,4,
85, 86, 810

M¡dterm exam: open
vragen, gericht op
theor¡e kennis: 30o/o

F¡nal exam: open
vragen, gericht op
theorie, inzicht en
toepassen:70olo

Course object¡ves, concepts and content
Na afloop van deze module hebben studenten kennis van en inzicht ¡n:
. Kennis van afnemersgedrag op consumenten- en business-to-business markten
. Koopbeslissingsprocessen en koopsituaties
. Het proces van marktsegmentatie, de keuze van doelmarkten en doelgroepen en de bepaling van

de pos¡tioneringsstrateg ie
. De beslissingen rond de productmix van bestaande producten (zoals assortiment, kwaliteit,

merk, verpakking en service) en de ontwikkeling en introductiê van
. De contouren van het prijsbeleid
. Marktstructuren, klantsegmenten, industriesegmentaties in de marketing en kunnen deze

kunnen toepassen in concrete voorbeelden
. Zij krijgen ¡nzicht in marktkeuze, omzet- en marktaandeeldoelstellingen, marketingmix en

produktontwikkeling
. Kunnen een omgevingsanalyse maken
. Kunnen een concurrentie-analyse maken

Tabel 9- Vertaling eindkwalificaties

Binnen de domeinen is sprake van een gefaseerde opeenvolg¡ng van vakken die leiden tot
het verwerven van onderdelen van de eindkwalificaties. Zo leiden vakken binnen het domein
Economy & Operations tot kostprijsbeheersing en procesbeheersing, De opleidingen BHM en
ELT kennen een eigen opleidingsspecifiek domein waarin opleidingsspecifieke vakken als
Menu Engineering en Evenementen Management zijn ondergebracht. De dean bewaakt
samen met de domeincoördinatoren dat alle eindkwalificaties binnen een opleid¡ng in
voldoende mate aan bod komen.

Mogelijkheid de geformuleerde eindkwalificat¡es te behalen
Op basis van de analyse van het onderwijsprogramma is het auditteam van mening, dat
studenten wanneer zij hun studieprogramma hebben doorlopen, de geformuleerde
eindkwalificaties kunnen behalen. Het auditteam vindt het voorstel van Notenboom om de
relatie tussen de eindkwalificat¡es en de leerdoelen structureel deel uit te laten maken van
het najaarsoverleg met de dean, domeincoördinatoren, vestig¡ngsdirecteuren en de BVC een
goed initiatief.

Internationalisering
Naast de internationale dimensie van onderdelen zoals marketing, besteedt Notenboom in
alle opleidingen aandacht aan internationale aspecten middels de module cross cultural
management. Hiernaast is er een workshop interculturele commun¡catie en een workshop
globalisering.

Studenten hebben de mogelijkheid om in het buitenland stage te lopen. Ongeveer 15
procent van de stage vindt dan plaats in het buitenland. Vooral BHM- en ElT-studenten
maken hier gebruik van. Studenten van IBMS moeten minimaal een
beroepspraktijkvormingsperiode in het buitenland of bij een internationaal bedrijf in
Nederland doorbrengen. Notenboom maakt voor de organisatie en begeleiding van
buitenlandstages gebruik van internationale bemiddelingsbureaus, Stagebegeleiding in de
omringende landen vindt plaats door de eigen studie- & loopbaancoaches (SL-coaches).
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Het auditteam is van mening dat Notenboom de internationale context in de opleidingen
BBA, ELT en BHM op een sterkere wijze in het programma kan'verwerken.

Oordeel studenten
Studenten zien ru¡mte voor verbeteringen op de mogelijkheden die de opleidingen bieden
om de eindkwalificaties te behalen.

Conclusie
Het auditteam is van mening dat de relatie tussen doelstellingen en de inhoud van het
programma is geconcretiseerd en dat Notenboom de internationale context in de opleidingen
BBA, ELT en BHM op een sterkere wijze in het programma kan verwerken. Zij beoordeelt dit
facet daarom als voldoende.

@Hobéon@ certificering I Adviesrapport Accreditat¡e hbo-bacheloropleid¡ngen Bus¡ness school Notenboom, 1.0 | 28



Het studieprogramma is inhoudelI same
Facet 2.3. Samenhan mma

Oordeel: Voldoende
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen

Horizontale samenhang
De opleidingen dragen et zorg voor dat er voldoende horizontale samenhang ¡n het
programma bestaat op basis van een eigen leerlijnenmodel dat gebaseerd is op het
leerlijnenmodel van De Bie. Studenten doorlopen alle leerlijnen om te komen tot een
geintegreerde kennisontwi kkeling.

Notenboom kiest voor de leerlijnen zoals weergegeven in onderstaande figuur. Binnen de
leerlijnen en domeinen houden de vakken verband met elkaar. De praktijklijn vervult een

belangrijke rol bij de integratie van kennis en vaardigheden. De dean is verantwoordelijk
voor alle studieprogramma's en hij zorgt er samen met de domeincoördinatoren voor dat de
modules per opleiding een samenhangend geheel vormen.

Theorie liin
.lnleidende modules
.Verbredende modules
.Verdiepende modules

.Profilering modules

.lntegratieve modules

Business skills
Talen

Communicatie

5ociale vaardigheden

Presentatie vaardigheden

Entrepreneurshi p

Studie & Loopbaan Coachine
.POP / PAP / Carrièreambities / Zelf reflectie

Pnktiik liin

.0ndernemingsplan

.Afstudeerproþct

.Projecten

.BPV

Figuur 2 - Leerlijnenmodel Notenboom

Verticale samenhang
In elke fase van de vier opleidingen komen de theorielijn en de vaardighedenlijn samen in
een blok beroepspraktijkvorming. Studenten passen de opgedane kennis en vaardigheden in

de praktijk toe en ervaren hoe zij samengaan. De opgedane ervaring uit de beroepspraktijk
functioneert vervolgens weer als een springplank naar de volgende fase van
kennlsverwerving. De fases hangen samen met de leerjaren:
. In het eerste jaar staat de oriëntatie op het economisch domein centraal. Studenten

maken in deze fase van het programma kennis met de verschillende vakgebieden
binnen het economisch domein en leggen het fundament voor het vervolg. Ook maken
zij kennis met de functionele invulling van het werken als professional in het economisch
domein.

. Het tweede en derde jaar staat in het teken van verbreding, verdieping en ¡ntegratie.
Enerzijds krijgen studenten te maken met een aantal nieuwe vakken, anderzijds wordt
voortgeborduurd op een aantal vakken uit het eerste jaar. Hierbij wordt de kennis uit
meerdere vakken integraal toegepast. Dit gebeurt veelal in de vorm van projecten. De

nadruk ligt hierbij op het interdisciplinaire inzicht.
. Het vierde jaar staat in het teken van de uitstroomprofielen en het afstuderen. Dit valt

onder de fase profileren en kwalificeren.
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In de loop van de studie verschuift de focus dus van het verwerven van kennis en inzicht
naar het toepassen van kennis en inzicht in verbinding met oordeelsvorming. De
ontwikkeling van vaardigheden is een proces dat gedurende de hele opleiding plaatsvindt.

Modules op het terrein van beroepspraktijkvorming (Bpv) kennen een opbouw in
complexiteit waarbij studenten in BPV1 opdrachten onder begeleiding uitvoeren, in BpV2
deelopdrachten met resultaten uitvoeren en in BPV3 staat resultaatverantwoordelijkheid
centraal. In het studiejaar 2010-2011 zijn de opdrachten van de modules BPV aangepast
zodatzij beter aansluiten op de eindkwalificaties.

Het auditteam is van mening dat de studieprogramma's verticale samenhang vertonen,
maar kan zich voorstellen dat Notenboom de verhoging van de kwalificatieniveaus meer
expliciet in het programma opneemt o.a. in de modulebeschrijvingen. Het scherper
uitwerken van niveauverschillen van opeenvolgende BPV-modules sluit ook aan bij de
eerdere opmerking van het auditteam dat zij vindt dat Notenboom de verhoging van de
competent¡eniveaus meer expliciet dient te maken.

Samenhang binnen- en buitenschools programma
De'springplanken'(zie onderstaande figuur) creëren een duidelijke relatie tussen
binnenschoolse en buitenschoolse leeractiviteiten. Externe projecten (stage, afstuderen)
worden afgestemd met de'binnenschoolse'activiteiten. Beroepspraktijkvorming en studie- &
loopbaancoaching hangen zeer nauw samen. De studie- & loopbaancoach begeleidt ook de
beroepspraktij kvormin g.

Figuur 3 - Samenhang in de vorm van een Sprinkplank-model

Studenten over ervaren samenhang
Studenten zijn in voldoende mate tevreden over de samenhang tussen de verschillende
onderdelen in de opleiding.

Conclusie
Het auditteam is van mening dat de horizontale en verticale samenhang in het programma
is geborgd, maar kan zich voorstellen dat Notenboom de verhoging van de
kwalificatieniveaus meer expliciet in het programma opneemt. Zij beoordeelt d¡t facet
daarom als voldoende.
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Facet 2.4. Studielast
¡ Het programma is studeerbaar doordat factoren die betrekking hebben op dat

programma en die de studievoortgang belemmeren, zoveel mogelijk worden
weqoenomen

Oordeel: Voldoende
Het oordeel van het aud¡tteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen

Studielast
Uit de documentatie blijkt dat de totale studiebelastingsuren van de voltijdopleidingen
240 ÊC's bedragen. Deze last is verdeeld over vier studiejaren van elk 60 EC's, gelijk aan
1680 uren studie verdeeld over 42 weken. Per trimester wordt een programma van
20 EC's aangeboden.

Voor ambitieuze studenten verzorgt Business School Notenboom het reguliere vierjarige
bachelorprogramma nog wel in drie jaren. Notenboom kent een traditie in het aanbieden
van intensieve persoonlijke studietrajecten, Door haar schaalgrootte is Notenboom in staat
om studenten gerichte en persoonlijke studiebegeleiding te bieden. Hierdoor zijn
gemotiveerde en getalenteerde studenten in staat om de volledige studielast (240 EC's) van
de hbo-bacheloropleiding in drie jaar te behalen. Ongeveer 30 procent van de studenten
maakt gebruik van deze versnelde route.

Tijdens een intake bespreekt de vestigíngsdirecteur met de student zijn ambities. Definitieve
selectie vindt plaats op basis van de studieresultaten in de propedeuse. De studenten die
deel wil nemen aan het intensieve programma moet alle studiepunten van de propedeuse in
het eerste jaar gehaald hebben.

Studievoortgang
Het auditteam heeft geconstateerd dat de opleidingen voldoende maatregelen nemen om de
studievoortgang te bevorderen. Dit gebeurt o.a. op de volgende wijze:
. Er is een vaste indeling die de student in staat stelt de studie evenwichtig te spreiden

over het studiejaar.
. Er is een aanwezigheidsregistratie waarbij Notenboom vooral in het eerste jaar een strak

regime voert.
. Alle taken per onderwijseenheid en dus per trimester zijn helder beschreven in een

modulebeschrijving. In de OER staat het aantal studiebelastingsuren per
onderw¡jseenheid aangegeven.

. Studiedrempels zijn een voorwaardelijk studieadvies aan het einde van het eerste jaar,
de propedeuse aan het einde van het tweede jaar na inschrijving en ingangseisen .voor
de stage en het afstudeerproject.

. De studie- & loopbaancoaches spelen een belangrijke rol in de kort-cyclische benadering
die Notenboom hanteert. Zij bespreken de studievoortgang en de eventuele knelpunten
met de student.

Gontacturen
De contacttijd varieert tussen de 14 en 27 uur per week. Dit verschilt echter per opleiding,
per studiejaar en per trimester. In deze rapportage is er voor gekozen om het aantal
contacturen per opleiding in tabelvorm te presenteren.
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BBA Aantal studenten per klas
Contacttijd per
week trimester
1

Contactt¡jd per
week trimester
2

Eindhoven Hilversum Maastricht

Jaar 1 2T 20 25 18 L4
Jaar 2 22 23 8 18 15
Jaar 3 2L N.v.t. 15 22 26

IBMS Aantal studenten per klas
Contactt¡jd per
week trimester
1

Contacttijd per
week trimester
2

Eindhoven Hilversum Maastricht

Jaar 1 24 24 0 N.v.t. N.v.t.
Jaar 2 24 24 6 N.v.t. N.v.t
Jaar 3 24 N.v.t 8 N.v.t. N.v.t.

Tabel 10- Contacturen BBA

Tabel 11- Contacturen IBMS

Tabel 12- Contacturen BHM

Tabel 13- Contacturen ELT

In het vierde studiejaar krijgen studenten onderwijs in de uitstroomprofielen, lopen zij stage
en werken zij aan hun scriptie. De contacttijden in dit studiejaar wisselen sterk per student;
de ene student heeft meer begeleiding nodig dan.de andere.

Studenten over stud¡elast en studeerbaarheid
Studenten van BBA, BHM en ELT waren op basis van het oude programma minder tevreden
over de aansluiting tussen ECTS, de daadwerkelijke studielast en de spreiding van de
studielast over het jaar. Notenboom heeft geconstateerd dat er een substantiële groep
studenten is die niet binnen de cursusduur afstudeert en het voormalige driejarige
programma daarom omgezet naar een vierjarig programma. Het aud¡tteam is van mening
dat Notenboom bij de uitwerking het vierjarige programma extra aandacht dient te
schenken aan de evenwijdige verspreiding van de studielast.

Conclusie
Het auditteam is van mening dat het programma van zowel de vierjarige hbo-bachelor als
ook de driejarige fast-trackvariant studeerbaar is en dat de opleidingen voldoende
maatregelen nemen om de studievoortgang te bevorderen. Wel acht zij het wenselijk dat
Notenboom bij de uitwerking van het vierjarige programma extra aandacht besteedt aan de
evenwijdige verspreiding van de studielast. Zij beoordeelt dit facet daarom als voldoende.

BHM Aantal studenten per klas
Contacttijd per
week tr¡mester
1

Contacttijd per
week trimester
2

Eindhoven Hilversum Maastricht

Jaar 1 22 25 11 11 L2
Jaar 2 27 25 2I 15 19
Jaar 3 I4 N.v.t. 16+14 18 22+L3

ELT Aantal studenten per klas
Contacttijd per
week trimester
1

Contacttijd per
week tr¡mester
2

Eindhoven Hilversu m Maastricht

Jaar 1 22 26 6 B 3
Jaar 2 25 24 8 0 6
Jaar 3 16 N.v.t. 9 3 8
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Facet 2.5. fnstroom
Het programma sluit qua vorm en inhoud aan bii de kwalificaties van de
instromende studenten :

. hbo-bachelor: vwo, havo, middenkaderopleiding of specialistenopleiding
(web) of daarmee vergelijkbare kwalificaties' blijkend uit

Oordeel: Voldoende
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen

Toelating
Notenboom hanteert als instroomeis voor haar opleidingen het bezit van een mbo-diploma
niveau 4, een havo-diploma met economisch profiel plus tweede vreemde taal (BHM en ELT)

of een vwo-diploma met een economisch profiel plus een tweede vreemde taal (BHM en

ELT), De toelatingseisen staan per opleiding opgenomen in de OER,

Instroom en aansluiting
Het grootste deel van de studenten van Notenboom is afkomstig van mbo- en vo-scholen of
vanuit het particuliere onderwijs. Een andere groep die bij Notenboom instroomt zijn
uitvallers van andere hogescholen, bijvoorbeeld studenten die de propedeuse niet hebben
gehaald.

Met iedere student voert de vestigingsdirecteur een intakegesprek. Dit gesprek vindt plaats

aan de hand van een formulier en kent een vast protocol. Doel van het gesprek is om

studiebelemmerende dan wel studieversnellende factoren in kaart te brengen. Ook worden
eventuele opties voor vrijstellingen in kaart gebracht. De directeur zorgt ervoor dat de

studie- & loopbaancoach de beschikking krijgt over de informatie uit het intakegesprek.

Business School Notenboom biedt studenten met deficiënties crash-courses en persoonlijke
inhaaltrajecten aan. Dit bevestigen het management en o.a. de studenten tijdens de audit.
In het eerste half jaar van het eerste studiejaar wordt aan alle studenten bijvoorbeeld een

module rekenvaardigheid gegeven, die studenten met een voldoende moeten afronden, De

meeste studenten geven echter aan dat hun vooropleíding aansluit bij de opleidingen van
Notenboom. Tijdens het intakegesprek wordt aan studenten toestemming gevraagd om
gegevens over de studievoortgang aan hun ouders bekend te maken.

Notenboom kent volgens de Examencommissie en volgens de studenten een streng
vrijstellingenbeleid. Het vrijstellingenbeleid is opgenomen in de OER. De Examencommissie
verleent op schriftelijk verzoek van de student vrijstellingen op grond van aantoonbaar
eerder verworven kennis en vaardigheden, Voor het verlenen van een gelimiteerd aantal
vrijstellingen heeft de vestigingsdirecteur een mandaat. Dit betreft studenten met een mbo-
diploma Middelbare Hotelschool of Horecaondernemer. Dit is beschreven in een aparte
bijlage van het Examenreglement.

Studenten over aarisluiting vooropleiding
Studenten zijn redelijk tevreden over de aansluiting van de huidige opleiding op de

vooropleiding.

Conclusie
Het auditteam is van mening dat het programma qua vorm en inhoud aansluit bij de
kwalificaties van inkomende studenten door intakegesprekken en het aanbieden van crash-
courses voor studenten met deficiënties. Zij beoordeelt dit facet als voldoende,
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Facet 2 Duur

Oordeel: Voldoende
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen

Duur
Uit de beschrijving van alle onderdelen uit het curriculum bl¡jkt, dat de omvang van de
opleidingen BBA, IBMS, BHM en ELT corresponderen met 240 EC,s.

Conclusie
Het auditteam is van mening dat de omvang van het curriculum voldoet aan de formele eis.
Zij beoordeelt dit facet als voldoende.

voldoet aan de formele eis (24O studiepunten) m.b.t. de omvangDe opleiding
van het curriculum:
o r:24O
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Het didactisch concept is in |ijn met de doelstellingen
De werkvormen concen d¡d

Facet 2.7. Afstemmi tussen en inhoud

Oordeel: Voldoende
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen

Didactisch concept
Notenboom heeft haar onderwijsvisie vastgelegd in het document'Onderwijsvisie
Notenboom'. De onderwijsvisie is gebaseerd op de missie van Business School Notenboom,
de positionering van de opleidingen en de visie op de student van Business School
Notenboom. Op basis van deze elementen kenmerkt de leeromgeving van Notenboom zich
door de volgende uitgangspunten:
. De kwalificaties van de Notenboom-afgestudeerde worden behaald en geborgd door een

(levenslang) leerproces dat sterk verweven is met de beroepspraktijk en
ondernemerschap: leren en werken zijn nauw verweven tijdens en na de studie.

. De leeromgeving kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak (kleine lesgroepen,
duidelijke structuur, intensieve persoonlijke begeleiding, individuele leeractiviteiten en
een intensief programma voor ambitieuze studenten), kleinschaligheid, gestructureerde
opleidingen en een brede theoretische basis op het economische domein.

. Ondernemerschap en labour market readiness vormen de basis van authentieke
opdrachten (voor een externe opdrachtgever) en de gebruikte werkvormen in het
curriculum.

Het auditteam is van mening dat het onderwijsconcept van Notenboom in lijn is met de
doelstellingen en past bij elk van de opleidingen. Docenten hebben meegewerkt aan de
opbouw van het curriculum en de invulling en uitwerking van het model.

Werkvormen
In de tabel hieronder volgen de werkvormen die per leerlijn gehanteerd worden.
Domeincoördinatoren overleggen jaarlijks op basis van de onderwijsvisie en de uitkomsten
van onderwijsevaluaties met de docenten binnen een vakgroep over de inzet van de
werkvormen en de relatie tot het leerdoel van de module.

Tabel 14- Werkvormen

Leerliin Werkvormen
Theorielijn - zelfstudie / literatuurstudie

- colleges voor introductie en inle¡dende modules
- werkcolleges voor verbredende en verdiepende modules
- cases
- presentaties
- expert views: gastcolleges voor het integreren van behandelde
theorieën en concepten met de business en professionele sectoren
- bedriifsbezoeken

Business Skills Leerlijn - trainingen
- workshops
- bedrijfsbezoeken
- oastcolleoes

Praktijklijn - projecten
- stagelopen en uitvoeren stageopdrachten
- schrijven scriptie
- u¡tvoeren onderzoek
- reflectieverslagen
- terugkomdagen
- workshops
- beoeleidino BPV

Studie- & loopbaancoaching
(sLc)

- klassikale en individuele sessies met SLC-coach
- POP maken, inclusief opdrachten, o.a. selfassessment
- workshops, bedrijfsbezoeken, bedrijfspresentaties
- sollicitaties naar BPV plaatsen
- rapportage en presentaties door studenten
- reflecties en evaluaties na aflooo BPV
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De BVC heeft aanbevolen om bij de uitwerking van werkvormen en opdrachten de studenten
nog meer u¡t te dagen een ondernemende houding aan te nemen. Daartoe presenteren de
domeincoördinatoren tijdens het voorjaarsoverleg van 2011 voorstellen die in het studiejaar
20lL-20L2 geëffectueerd worden. Het auditteam sluit zich hierbij aan.
Ondernemersvaardigheden kunnen een sterkere plaats krijgen in het programma.

Studenten over de didactische kwaliteit van de opleiding
Studenten zijn in voldoende mate tevreden over de door de opleiding gehanteerde
werkvormen.

Conclusie
Het auditteam is van mening dat het didactische model in lijn is met de doelstellingen van
Notenboom. Bij de uitwerking van de werkvormen en opdrachten kan Notenboom haar
studenten meer uitdagen om een ondernemende houding aan te nemen. Zij beoordeelt dit
facet daarom als voldoende.
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Facet 2.8. Beoordel en toetsi

Oordeel: Voldoende
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen

Relatie leerdoelen en toetsvorm
Het toetsbeleid van Notenboom is van toepassing op alle opleidingen en is vastgelegd in het
'Handboek Toetsing'. De toetsen per programmaonderdeel zijn identiek voor alle
vestigingen. Toetsing binnen Notenboom kent de volgende uitgangspunten:
. Toetsing beoogt twee hoofddoelstellingen:

a) Bewaken van de studievoortgang
b) Bewaken van de mate van beheersing.

. De toetsing is uiteindelijke gericht op individuele toetsing; vormen van
groepsassessment worden beperkt toegepast.

. De te kiezen toetsvormen sluiten aan bij de leerlijn c.q. in het onderwijs gebruikte
werkvormen,

. Eerst toetsing per vak en daarna geintegreerde toetsing.

. Het toetssysteem van Notenboom is erop gericht om de vorderingen van de studenten
nauw te volgen en hen tijdig van feedback te voorzien.

. Toetsen en beoordelen zijn erop gericht zijn om te bepalen of de resultaten van de
student voldoen aan de leerdoelen die gesteld zijn (summatieve toetsing). Ten tweede is
het beleid erop gericht tussentijds terug- koppeling te geven aan de student, zodat deze
in staat is te bepalen waar hij in het leerproces met betrekking tot ontwikkeling van zijn
kwalificaties staat (formatieve toetsing).

. Notenboom streeft naar een toenemende complexiteit en integratie van de toetsen,
corresponderend met de niveaus van de doelen en programmaonderdelen.

' De toetsweken staan vermeld op de jaarplanning zodat voor docenten en studenten het
ruim van te voren duidelijk is welke onderdelen wanneer worden getoetst.

. De toetsontwikkelaar heeft altijd overleg met een collega-docent over de opzet en
weging van de toets.

. Notenboom streeft ernaar de ondernemersvaardigheden binnen de toetsing een plaats
te geven en te st¡muleren.

. De basiseisen van een goede toets betreffen: validiteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid
en transparantie.

In het gesprek met de Examencommissie is het auditteam gebleken dat niet altijd even
consequent de toetsmatrijs wordt gehanteerd. Het auditteam vindt het raadzaam dat
Notenboom deze toetsmatrijzen consequenter gaat toepassen.

Variëteit aan toetsvormen
Notenboom biedt studenten een gevarieerde mix van toetsvormen die aansluiten bij de
leerlijn en de in het onderwijs gebruikte werkvormen. In onderstaande tabel volgt een
overzicht van de toetsvormen die horen bij een leerlijn.

Door de beoordelingen, toetsingen en examens wordt adequaat getoetst of de
studenten de leerdoelen van (onderdelen van) het programma hebben

a
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Leerlijn Toetsvo
Theorielijn - schriftelijke toets met open vragen

- casustoets
- opdrachten

Business Skills Leerlijn - praktijksimu laties/ vaardigheidstoetsen met beoordeling aan de hand
van beoordelingslijsten
- opdrachten
- schriftelijke toetsen met openvragen

Praktijklijn - peer- en co-assessment (formatief)
- Business case assessment
projecttoetsing
- BPV-beoordeling (door SL-coach en bedrijfsbegeleider)
Binnen deze vormen wordt gebruik gemaakt van: (stage)vers
beoordelen et resentaties

lagen,

Studie- &
loopbaancoaching (SLC)

- portfolio en POP
- zelfbeoordeling (formatief)
- reflectie op portfolio
- mondelinge beoordelinq/ beoordelinqsqesorek

Tabel 15- Toetsvormen

Inzage en feedback
Het toetssysteem van Notenboom is erop gericht om de vorderingen van de student nauw te
volgen en hen tijdig van feedback te voorzien. Na ieder trimester worden dd vakken
getoetst. Waar nodig wordt ook halverwege het trimester een mid term afgenomen. Deze ¡s
gericht op feedback aan studenten en docenten.

Het werkveld als beoordelaar
Het beroepenveld wordt zoveel mogelijk betrokken bij het inrichten van de toetsing,
bijvoorbeeld bij de beroepspraktijkvorming en/of (afstudeer)opdrachten.
Vertegenwoordigers van het werkveld kunnen betrokken zijn als opdrachtgever en/of als
medebeoordelaar. Het auditteam vindt het een goed initiatief dat de BVC actie onderneemt
om de betrokkenheid van de beroepsprakt¡jk bij de beoordeling van beroepsproducten te
vergroten.

Notenboom wil de objectiviteit en de beroepsgerichtheid van de beoordeling bij het
afstuderen verder versterken. Mede op aanbeveling van de BVC is besloten een Commissie
van Toezicht te installeren van gekwalificeerde externe beoordelaars die participeren in de
beoordeling van het afstuderen. Op het moment van de audit vond een pilot plaats bij de
vestiging Maastricht. Bij de afstudeerronde in de zomer van 2011 moet deze commissie
operationeel zijn op alle locaties. Het auditteam ondersteunt het instellen van de Commissie
van Toezicht door Notenboom om zo de objectiviteit en de beroepsgerichtheid van de
beoordeling bij het afstuderen verder te versterken en zij vindt het daarom noodzakelijk dat
de Commissie van Toezicht op alle locaties actief participeert.

Kwaliteitsborging toetsen en beoordelen
Notenboom waarborgt de kwaliteit van de toetsing doordat ontwikkeling, afname en
beoordeling van de toetsing verloopt via de toetscyclus. Deze is in onderstaand schema
beschreven.
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Het auditteam is van mening dat de opleidingen de kwaliteit van het toetsen en beoordelen
door de aanwezigheid van mechanismen voldoende hebben geborgd. De kwaliteitsborging
vindt o,a. plaats door:
. Het toetsbeleid is uitgewerkt in het Notenboom-breed vastgestelde toetsbeleid.
. In de modulebeschrijvingen heeft Notenboom voor alle betrokkenen de competenties,

werkvorm, toetsvorm en toetscriteria per cursus inzichtelijk gemaakt.
. De toetscyclus is vastgelegd in het document'Toetsbeleid'. In het toetsbeleid staat de

rolbeschrijving van functionarissen en organen die bij toetsing betrokken zijn.
. Feedback (inzagemomenten) op toetsen voor studenten wordt door de opleidingen

georganiseerd.
. De beoordeling van het afstudeerproject geschiedt door een beoordelingscommissie

bestaande uit de afstudeerprojectbegeleider en een co-beoordelaar. Tijdens de
afstudeerzitting wordt het advies van de bedrijfsbegeleider meegenomen in het
eindoordeel.

. Docenten worden geschoold in het opstellen van toetsen en domeincoördinatoren
en zien toe op de uniformiteit van de toetsing over de locaties heen.

. Het vier-ogen-principe is doorgevoerd bij het opstellen van toetsen en criteria.

. Jaarlijks, t¡jdens het voorjaarsoverleg, wordt de relatie tussen leerdoel en toetsing
gecheckt.

. Naast de toetvragen worden beoordelings¡nstrumenten ontwikkeld, zoals een
antwoordmodel.

Het auditteam heeft kunnen vaststellen dat Notenboom werkt met één toets per module die
op alle vestigingen gelijktijdig wordt afgenomen. De Examencommissie ziet nu nog vooral
achteraf toe op de kwaliteit van de toetsing. Toetsen komen tot stand via het vier-ogen-
principe waarbij de toetsontwerper een collega consulteert, Het auditteam is van mening dat
Notenboom de onafhankelijkheid van toets¡ng vooraf beter zou kunnen borgen.

Examencommissie
De Examencommissie vervult een actieve rol bij het bewaken van de validiteit,
betrouwbaarheid en objectiviteit van de toetsing. De Examencommissie stelt alle uitkomsten
van beoordelingen vast en verricht nader onderzoek als het proces-verbaal van de toets of
de spreiding van de uitslagen daar aanleiding toe geeft. De Examencommissie betrekt ook
uitkomsten van module-evaluaties over de kwaliteit van de toetsing bij haar oordeel ten
aanzien van de kwaliteit van de toetsing. Het auditteam heeft geconstateerd dat de
Examencommissie in haar functioneren onafhankelijk is ten opzichte van het management.
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Studenten over toetskwaliteit
Studenten van BBA, BHM en ELT zijn min of meer tevreden over de aansluiting van toetsing
en beoordeling bij de inhoud.

Conclusie
Het auditteam is van mening dat Notenboom haar studenten een gevarieerde mix van
toetsvormen aanbiedt die aansluit bij de leerlijn en de in het onderwijs gebruikte
werkvormen. Het instellen van een Commissie van Toezicht draagt bij aan de versterking
van de beroepsgerichtheid en objectiviteit van de eindtoetsing. De onafhankelijkheid
voorafgaand aan toetsing zou nog sterker door Notenboom geborgd kunnen worden. Het
auditteam beoordeelt dit facet daarom als voldoende.
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3. Inzet van personeel

Facet 3.1. Eisen hbo
Het onderwijs wordt voor een belangrijk deel verzorgd door personeel dat een
verbi tussen

Oordeel: Goed
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen

Achtergrond docenten in het werkveld
Notenboom heeft enthousiaste en betrokken docenten met recente ervaring in het werkveld.
Op dit moment is een forse meerderheid (76 procent) van het docentkorps tevens
werkzaam in de praktijk. Daarnaast is 42 procent ook zelf actief als ondernemer, Dit past bij
de missie van Notenboom om ondernemerschap in de onderwijsprogramma's te integreren
en studenten op te leiden voor labour market readiness.

Relaties met het werkveld
Uit de CV's van de docenten, blijkt dat zij in het beroepenveld actief zijn en over een
uitgebreid professioneel relatienetwerk beschikken en daar ook daadwerkelijk gebruik van
maken. Hun netwerk bestaat uit direct en indirect aan de opleidingen verbonden
vertegenwoordigers uit het beroepenveld (onder andere via de Beroepenveldcommissie en
gastdocenten) en vertegenwoordigers uit relevante instellingen, waaronder
beroepsverenigingen.

Het auditteam constateert dat de opleidingen zowel op het managementniveau als op het
niveau van de individuele docent actief opereren binnen een (inter)nationaal netwerk, waar
de opleidingen in hun onderwijsprogramma aantoonbaar gebruik van maken. De docenten
worden betrokken bij de ontwikkeling van het curriculum. Groot curriculumonderhoud wordt
projectmatig aangepakt en gefinancierd uit het onderwijsontwikkelbudget.

Studenten over werkveldkennis docenten
Studenten zijn redelijk tevreden over de kennis van docenten over de beroepspraktijk.

Conclusie
Het auditteam is van mening dat docenten een goede verbinding leggen tussen de
opleidingen en de beroepspraktijk, doordat 76 procent tevens werkzaam is in de praktijk en
tevens 42 procent zelf actief is als ondernemer. Zij beoordeelt dit facet daarom als goed.
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Er wordt voldoende personeel ¡ngezet om de opleiding met de gewenste
kwaliteit te

3.2. Kwantiteit

Oordeel: Voldoende
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen

Docent-studentratio
Het totale personeelsbestand van Notenboom telt 69 docenten. Docenten functioneren
enerzijds inhoudelijk in vakgroepen binnen een domein en anderzijds binnen een
locatieteam waar het de praktische uitvoering van het onderwijs betreft. Notenboom werkt
niet met een docent-studentratio, maar biedt opleidingen aan met kleine klassen. Een klas
wordt gesplitst bij een groepsgrootte van ongeveer 20 studenten.

Tabel 16 - Kwantiteit personeel

Een efficiënte organisatie
Op basis van het curriculum, het aantal klassen, de benodigde expertise en het
ontwikkelbudget plannen de vestigingsdirecteuren jaarlijks de inzet van de docenten. De
senior beleidsmedewerker is verantwoordelijk voor het efficiënt inrichten van het
onderwijsproces. Docenten zijn in principe niet expliciet aan één opleiding binnen
Notenboom verbonden, maar functioneren op basis van hun inhoudelijke expertise binnen
een bepaald domein. Docenten werken waar mogelijk op twee locaties. Notenboom kent een
kleine vaste schil van docenten die belangrijk zijn voor het basiscurriculum in het
economische domein. Door het flexibele docentenbestand kan Notenboom snel inschakelen
op veranderende omstandigheden.

Tabel 17 - Docententeam

De kleinschaligheid van het onderwijs is herkenbaar in de personeelsformatie.
Verantwoordelijkheden en kennis, met name in management- en ondersteunende functies,
zijn vaak verbonden aan een of enkele personen. Bij het wegvallen van deze personen kan
de continuïteit van zijn of haar werkzaamheden in het geding komen. Het auditteam
adviseert Notenboom de komende tijd daarom ook sterk om extra aandacht te schenken
aan de borging van dezelfde kennis over meerdere personen,

Werklast en werkdruk
Het auditteam constateerde tijdens de audit dat de betrokkenheid van docenten groot is.
Dat is de kracht van Notenboom. Notenboom geeft docenten ruimte om via de
gesprekcyclus mee te denken over de dagelijkse gang van zaken binnen Notenboom.
Tijdens de audit hebben docenten niet aangegeven dat zij problemen hadden met de
werkdruk en/of werklast. Het auditteam vindt het zinvol als Notenboom ook een
medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoert. Hierin kan dan systematisch de werklast en
werkdruk gemonitord worden.

Voltijd

69
N.v.t.
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Studenten over capaciteitsinzet
Studenten van BBA, BHM en ELT zijn redelijk tevreden over de betrokkenheid van de
docenten. Over de bereikbaarheid van docenten buiten de contacturen zijn studenten in

meer of mindere mate tevreden. Als verbetermaatregel heeft Notenboom het
roostersysteem aangepast,.waardoor studenten beter kunnen zien wanneer een docent'in
huis' is.

Conclusie
Het auditteam is van mening dat Notenboom voldoende personeel inzet om de opleiding met
de gewenste kwaliteit te verzorgen. Wel kan Notenboom de tevredenheid van medewerkers
beter monitoren door het inzetten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Zij
beoordeelt dit facet daarom als voldoende.
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Het personeel is gekwalificeerd voor de inhoudelijke, onderwijskundige ena

n van het ramma

Facet 3.3. Kwaliteit

Oordeel: Goed
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen.

Vak-, onderwijs- en organisatorische kwaliteit
Notenboom ziet docenten als business partners. Docenten zijn actief als professionals,
managers in het bedrijfsleven of in de academische wereld. De opleidingen hebben, zoals
eerder beschreven, een grote flexibele schil. Uit de CV's van de docenten blijkt dat 28 van
de 69 docenten een wo-masteropleiding hebben afgerond en dat 6 docenten gepromoveerd
zijn (zie onderstaande tabel). Docenten van Notenboom nemen geen deel aan een
kenniskring. Tijdens de audit gaf Notenboom aan dat zij ernaar streeft dat in 2012 100
procent van de afstudeerbegeleiders en de docenten in de bovenbouw in het bezit is van een
mastergraad of bezig is om deze te behalen. Afstudeerbegeleiders moeten over minimaal
een masterdiploma beschikken. Aan stagebegeleiders worden eisen gesteld om te borgen
dat zij de studenten op hbo-niveau kunnen begeleiden.

De docenten houden de ontwikkelingen in het vak en beroep bij, doordat een groot aantal
daarin werkzaam is, door lidmaatschap van beroepsverenigingen en door contacten met de
praktijk zoals stagebiedende organisaties.

Tabel 18 - Kwaliteit docenten

Aannamebeleid en scholing
In het aannamebeleid van Notenboom wordt sterk gekeken naar de ervaring in het
bedrijfsleven en/of ervaring met ondernemerschap. Notenboom koerst op docerende
ondernemers en/of ondernemende docenten die vanuit hun eigen ervaring als rolmodel voor
studenten kunnen bieden. Daarnaast is het hebben van een zakelijk netwerk dat kan
worden ingezet voor stages en bedrijfsbezoeken een pre. Ook kijkt Notenboom naar
relevante vakkennis, een adequate opleiding op minstens masterniveau (hbo of wo),
affiniteit met de doelgroep en de bereidheid tot het behalen van een didactische
bevoegdheid. Vestigingsdirecteuren en domeincoördinatoren coachen instromende
docenten.

Deskundigheidsbevordering binnen Notenboom is mogelijk. Zo is er scholing op het vlak van
toetsing en biedt Notenboom docenten met didactische deficiënties didactische scholing.
Daarnaast worden docenten getraind om als coach te kunnen werken en krijgen zij jaarlijks
een herhalingstraining waarin zij kunnen reflecteren op hun eigen functioneren als coach.
Nieuwe docenten worden getraind voordat zij als coach aan de slag gaan.
In 20L4 moeten 15 docenten in staat zijn om in het Engels les te geven. Op dit moment zijn
dat er 10. Het opstellen van een scholingplan is volgens het auditteam zinvol om de in de
Management Review beschreven plannen ten aanzien van scholing in de praktijk te brengen.

Borging kwaliteit personeel
De vestigingsdirecteuren sturen naast de ondernemende kwaliteiten van de docenten direct
op inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische kwaliteiten. Met gerichte
selectiecriteria zorgen zij ervoor dat de kwalificaties van de docenten op orde zijn.
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De dean en de domeincoördinatoren leveren input ten aanzien van vereiste inhoudelijke
expertise. Jaarlijks voerL de vestigingsdirecteur met iedere docent een evaluatie- en een
contracteringsgesprek. Tijdens dit gesprek worden de resultaten van onderzoeksevaluaties
en het ontwikkelperspectief van docenten besproken.

De afgelopen jaren heeft een vernieuwing van het docentenkorps plaatsgevonden waarbij de
kwaliteit van de docenten een belangrijk criterium is geweest. Het auditteam is mening dat
een kwalitatieve verbetering heeft plaatsgevonden. In 2010-2011 ¡nvesteert Notenboom
bijvoorbeeld in de verbreding en versterking van de kwaliteit van de domeincoördinatoren.

Om de kwaliteit van het personeel te borgen voert Notenboom een aannamebeleid, voert
een scholingsbeleid, zet gastdocenten in en draagt zorg voor participatie van docenten in de
ontwikkeling vail de opleiding. De inhoudelijke kwaliteit van de docenten is volgens het
auditteam ruim voldoende.

Studenten over kwaliteit personeel
Studenten zijn redelijk tevreden over de inhoudelijke deskundigheid van docenten. Over de
didactische kwaliteiten en de mate waarin docenten inspirerend zijn, zien studenten nog
ruimte voor verbetering.

Conclusie
Het auditteam is van mening dat Notenboom goed gekwalificeerd personeel inzet voor de
inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische realisatie van het programma. Z¡j
beoordeelt dit facet daarom als goed.
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4. Voorzieningen

Facet 4.1. Materiële rentn

Oordeel: Voldoende
Het oordeel van het auditÈeam is gebaseerd op onderstaande overwegingen

Gebouwen
Notenboom kent aantrekkelijke faciliteiten die zich kenmerken door representatieve
gebouwen, adequate opleidingsspecifieke voorzieningen en toegang tot relevante
bibliotheken. De gebouwen van de vestigingen in Eindhoven, Hilversum en Maastricht lenen
zich voor het type onderwijs dat Notenboom verzorgt. Ze beschikken over een variëteit aan
eenvoudige ingerichte leslokalen en projectruimtes.

Op iedere vestiging zijn vaste werkplekken voor studenten en docenten beschikbaar. Op de
locaties Eindhoven en Hilversum beschikken alle lokalen over beamers. Op de locatie
Maastricht was in het seizoen 2009-2010 slechts één lesruimte voorzien van een vaste
beamer, maar waren wel tien mobiele beamers beschikbaar. In september 2010 zijn op
deze locatie zeven additionele lokalen voorzien van een vaste beamer. Ook was er slechts
één studieruimte beschikbaar voor studenten. Begin oktober 2OL0 richt Notenboom de
derde verdieping van het gebouw te Maastricht in waardoor meer studieruimtes beschikbaar
komen. Het auditteam acht de Investeringen in het gebouw en de onderwijsomgeving op de
vestiging in Maastricht van wezenlijk belang en beveelt het management aan om hetzelfde
kwaliteitsniveau te realiseren op alle vestigingen. In dit verband is meer betrokkenheid van
het management bij de beide vestigingen buiten Eindhoven van waarde zodat regionale
initiatieven vanuit beide nevenvestigingen daadwerkelijk ondersteund worden en kans van
slagen hebben.

Ict
Alle vestigingen beschikken over draadloos internet. Studenten gaven in de organisatie-
enquête van 2009-2010 aan niet tevreden te zijn over de ict-faciliteiten. Notenboom heeft
daarom een nieuwe server geïnstalleerd, voorzien van nieuwe software voor de portals en
een Exchange 201O-mailserver. Belangrijk daarbij is de overgang van het programma
Workflow naar SharePoint in 2010 (portal). De draadloze netwerkomgeving is geheel
vernieuwd en Notenboom heeft nieuwe printersoftware aangeschaft die printen via laptops
mogelijk maakt.

Bibliotheek
Er is geen mediatheek. Voor boeken, tijdschriften en het raadplegen van digitaal
studiemateriaal kunnen studenten op kosten van Notenboom gebruik maken van de
bibliotheek van onder andere de universiteitsbibliotheek van Maastricht. Deze bibliotheek
biedt toegang tot alle wetenschappelijke bibliotheken, zowel in Nederland als in het
buitenland.
Het auditteam is van mening dat Notenboom het gebruik van literatuur door studenten
beter kan stimuleren. Dit gebeurt op dit moment weinig, aldus studenten.

Huisvesting en materiële voorzieningen zijn toereikend om het programma te
realiseren
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Voorzieningen in het werkveld
De praktische lessen voor de opleiding BHM vinden plaats in kookstudies en bij hotels waar
Notenboom mee samenwerkt:
. De kookstudio's waar de opleiding Hotelmanagement gebruik van maakt, zien er netjes

en professioneel uit. Ze worden niet alleen door Notenboom gebruikt maar ook door
andere niet onderwijsgebonden partijen. Het openbaar vervoer naar de kookstudio in
Landgraaf (voor de vestiging Maastricht) is redelijk.

. De kookstudio van de vestiging Eindhoven is gelegen in Waalre. Deze is ruim voldoende
om de leerlingen de basisbeginselen van het koken en serveren te kunnen leren.

. De kookstudio van de vestiging Hilversum is gelegen in Bussum. De voorzieningen zijn
voldoende.

Studenten over voorzieningenniveau
Studenten van BBA, BHM en ELT zijn tevreden over de geschiktheid van lokalen en de
bereikbaarheid van de vestiging. Ten aanzien van de ict-faciliteiten en de digitale
leeromgeving, zagen studenten van BBA, BHM en ELT ruimte voor verbeteringen, Tijdens de
audit is gebleken dat de komst van het nieuwe draadloos internet en het portal bijdragen
aan een betere beoordeling van het voorzieningsniveau door de studenten. Studenten geven
aan dat zij mochten helpen bij het opzetten van het portal. Dit stellen zijzeer op prijs.

Conclusie
Het auditteam is van mening dat de genomen en de nog te realiseren maatregelen zullen
bijdragen aan een sterke verbetering in de tevredenheid van studenten ten aanzien van ict-
faciliteiten en de digitale leeromgeving. Zij beoordeelt dit facet daarom als voldoende.
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4.2. Studie leidin

Oordeel: Voldoende
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen

Studiebegeleiding
In het Notenboom-onderwijsmodel staat de persoonlijke begeleiding van de student
centraal' Notenboom vult dit in door middel van het onderdeel studie- & loopbaancoaching
(SLC). SLC beoogt de volgende vier doelen;
(i) strakke bewaking studievoorgang;
(ii) ondersteunen keuzeprocessen (invulling beroepspraktijkvorming, afstuderen, vrije
ruimte) aansluitend bij de ambities van de student;
(ii¡) ondersteuning studievaardigheden;
(iv) voorbereiding/aansluiting op de beroepspraktijk.
Daarnaast heeft SLC binnen Notenboom de volgende kenmerken:
' Iedere student heeft één persoonlijke Sl-coach gedurende de gehele studietijd. De SL-

coach verzorgt ook de beroepspraktijkvormingsbegeleiding. Zo streeft Notenboom naar
een continue en persoonlijke begeleiding,

' De SL-coach bewaakt de studievoortgang van en met de student, Frequent bespreekt de
SL-coach de studievoortgangresultaten en maakt indien nodig persoonsgerichte
actieplannen voor het voorkomen of bijstellen van achterstanden.

' De werkwijze van de SLC richt zich op het aanleren van reflectie en bewustwording. In
dit proces leert de student verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces,
bewuste keuzes te maken en gericht te werken aan studievoortgang en eigen
competentieontwi kkel i ng,

' Notenboom geeft bewust begeleiding op het emotionele en sociaal-maatschappelijke
vlak. Binnen SLC worden studenten gestimuleerd een eindpunt (functie en rol na
afstuderen) voor zichzelf te definiëren. Vervolgens wordt de begeleiding hierop ingericht.

' De sLC kent een zelfde opbouw door de leerjaren heen. De begeleiding is in de
propedeuse qua uren het meest intensief, omdat dan ook het deel studievaardigheden
aan de orde komt. In de loop van de studie concentreert de SLC zich op de keuze en
voorbereiding van de beroepspraktijkvormingsperioden en het afstuderen. Hierbij vindt
meer verbreding en verdieping plaatst.

Notenboom stelt eisen aan de externe (stage) begeleiders, maar nog niet in alle gevallen
wordt ook gecheckt of de begeleiders daadwerkelijk over de benodigde competenties
beschikken. Het auditteam sluit zich bij Notenboom aan dat de komende tijd extra aandacht
moet uitgaan naar de borging van de kwaliteit van externe begeleiders.

Het protocol voor de stagebegeleiding wordt in het studiejaar 2OtO-2011 zodanig aangepast
dat naast het ondertekenen van het stagecontract ook systematische verificatie van de
competenties van de stagebegeleiders plaatsvindt. Het auditteam vindt dit een goed
initiatief.

Studenten over de studiebegeleiding
Studenten van BBA, BHM en ELT waren niet echt tevreden over de mogelijkheid tot en de
kwaliteit van de begeleiding. In het studiejaar 2009-2010 is het programma van SLC
daarom ingrijpend bijgesteld naar aanleiding van de eerdere evaluaties. Ten tijde van de
evaluatie in 2009 waren deze maatregelen nog niet overal doorgevoerd.

De studiebegeleiding en de informatievoorziening aan studenten zijn adequaat
met het oog op de studievoortgang
De studiebegeleiding en de informatievoorziening aan studenten sluiten aan bij

hoefte van
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Notenboom verwacht dat de tevredenheid van studenten ten aanzien van SLC zal
verbeteren, Tijdens de audit heeft het auditteam geconstateerd dat studenten meer
tevreden zijn over de SLC.

Informatievoorzien i ng
Studenten kunnen alle informatie met betrekking tot de studie vinden op het nieuwe portal.
Hier is naast de inhoudelijke informatie over de studie (studentenreader en OER) ook de
studievoortgangsinformatie te vinden. Iedere student heeft digitaal toegang tot zijn of haar
studieresultaten.

Ter verbetering van het tijdig bekend maken van de resultaten heeft Notenboom in de
jaarplanning van de onderwijsondersteuning het verwerken van toetsresultaten opgenomen.
Daarnaast plaatst Notenboom voorlopige cijfers nu binnen twee weken op het nieuwe portal.
Na vaststelling van de uitslag door de Examencommissie worden de cijfers definitief.

Voor de roostering van lessen maakt Notenboom sinds de zomer van 2010 gebruik van lris-
rooster-software. Dit pakket biedt een duidelijker overzicht van de roosters en de bezetting
van lokalen. Tevens is deze site gekoppeld aan het portal, zodat studenten via het portal
hun rooster kunnen bekijken. Daarnaast heeft Notenboom een roostermaker benoemd.

Studenten over de informatievoorziening
Studenten zijn niet tevreden over de informatie ten aanzien van de studievoortgang, regels
en procedures, het tijdig bekend maken van roosters en wijzigingen daarin. Notenboom
verwacht door een nieuwe portal de ontevredenheid van studenten over de
informatievoorziening op te lossen. Daarnaast wordt in de periode tot juli 2011 onder leiding
van een externe projectmanager bij Notenboom gewerkt aan de verdere stroomlijning van
de onderwijsondersteunende processen onder de noemer "Versterking service naar
studenten: Ambitie, Alertheid en Actie". Een goede afstemming van centrale en decentrale
dienstverlening moet leiden tot een betere eenduidige communicatie naar de studenten. Het
auditteam vindt dit een goed ¡nitiatief.

Conclusie
Het auditteam is van mening dat de genomen en de nog te realiseren maatregelen zullen
bijdragen aan een sterke verbetering in de tevredenheid van studenten ten aanzien van de
studiebegeleiding en de informatievoorziening. Zij beoordeelt dit facet daarom als
voldoende.
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5. Interne kwaliteitszorg

Fa 5.1. Evaluatie Itaten

Oordeel: Voldoende
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen

Kwaliteitsbeleid
Het kwaliteitszorgsysteem is voor Notenboom een instrument voor de bewaking van gelijke
kwaliteit en voor systemãtische verbetering van onderwijs dat wordt aangeboden door
regionaal gespreide opleidingen. Notenboom streeft naar continuTteit van de opleidingen en
een imago als betrouwbare instelling. Voorheen was het kwaliteitsbeleid vooral kort-cyclisch
ingericht.

Sinds 2009 voorziet het kwaliteitssysteem in twee vergaderingen per jaar samen met de
Beroepenveldcommissie die als kantelmoment in de kwaliteitscyclus dienen. In deze
vergaderingen komen volgens een vaste agenda de adviserende, uitvoerende en
analyserende groepen samen met als doel tot voorschrijdende besluitvorming, rapportage
en planning te komen. In het voorjaarsoverleg ligt de nadruk op de operationele controle en
rapportages, terwijl in het najaar fundamentele keuzes en inhoud aan de orde zijn.

Een analyse van de evaluatiegegevens wordt in het najaar neergelegd in een notitie die
vervolgens leidt tot een innovatieagenda. In het voorjaar wordt een Management Review
opgesteld, resulterend in rapportages voor belanghebbenden en een innovatie- en een
beheeragenda (jaarlijkse uitvoerings-/verbeterplannen).

Notenboom heeft streefwaarden opgesteld. Bij een oplopende S-puntschaal is de streefnorm
3.5 en de ondergrens 3,0. Bij een oplopende 10-puntsschaal is de streefnorm 7,0 en de
ondergrens 6,0.

Evaluaties
De onderwijsinstell¡ng geeft haar eigen kwaliteitszorg vorm en inhoud door regelmatig te
evalueren, te enquêteren en door het analyseren van de uitkomsten. Notenboom krijgt
informatie uit de volgende interne, externe feedbackinstrumenten op hogeschool-,
vestigings- en opleidingsniveau: externe audit (zesjaarlijks), interne audits (jaarlijks),
organisatie-enquêtes door studenten (jaarlijks), module-evaluaties door docenten
(jaarlijks), onderwijs- en toetsevaluatiçs (iedere module eenmaal per twee jaar), de HBO-
keuzegids (jaarlijks), onderwijsrendementen (jaarlijks), gesprekscyclus docenten (jaarlijks).
Notenboom evalueert standaard nieuwe modules en nieuwe docenten.

Ook heeft Notenboom een instrument waarmee zij de marktbehoefte en strategische
ontwikkelingen test. De Beroepenveldcommissie en de alumni worden daarvoor eens per
vier jaar geraadpleegd. Met de Beroepenveldcommissie bespreekt Notenboom ook eens per
twee jaar de inhoudelijke trends.

Binnen Notenboom heeft een commissie met leden afkomstig uit het werkveld de taak
gekregen om samen met de Examencommissie het gerealiseerde niveau te evalueren. De
Examencommissie maakt daarnaast eenmaal per jaar een toetsverslag.

De opleiding wordt periodiek geëvalueerd, mede aan de hand van toetsbare
streefdoelen
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Klachtenregeling
Voor ad hoc klachten en problemen bestaat bij Notenboom een klachtenprocedure, waarbij
alle klachten op centraal punt binnenkomen en waarbij dat centrale punt de voortgang en
afhandeling van de klachten bewaakt. Deze procedure wordt per januari 2011 ingevoerd. De

regeling voor bezwaar en beroep is ook opgenomen in de OER.

Studenten over kwaliteitsnormen en evaluatiepraktijk opleiding
Studenten zien ruimte voor verbeteringen over hun betrokkenheid bij de opleiding en de
onderwijsevaluaties. Het auditteam kan zich hierin vinden.

Conclusie
Het auditteam is van mening dat met het omzetten van een kort- naar een lang-cyclisch
kwaliteitsbeleid met structurele overlegmomenten met de BVC Notenboom haar
kwaliteitsbeleid op een hoger niveau gaat tillen. Het auditteam ziet daarnaast nog ruimte
voor verbetering ten aanzien van het betrekken van studenten bij de onderwijsevaluaties
Zij beoordeelt dit facet daarom als voldoende.
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De uitkomsten van deze evaluatie vormen de basis voor aantoonbare
de realisatie van de streefdoelenverbete len die

5.2. n tot verbeteri

Oordeel: Voldoende
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen

Na de evaluaties
In het Notenboom Kwaliteitssysteem stuurt het managementteam systematisch op de
analyse van de resultaten, het stellen van doelen en prioriteiten, het formuleren en
uitvoeren van verbeteracties en het vrijmaken van de benodigde middelen. De
verbeteracties worden besproken op diverse aggregatieniveaus.

Aansturing van de verbeteracties vindt plaats door de dean als het onderwijsinhoudelijke
verbeteringen betreft en de vestigingsdirecteuren als het verbeteringen in de
onderwijsuitvoering of de voorzieningen betreft.

Het auditteam heeft geconstateerd dat Notenboom op de afzonderlijke onderdelen van de
kwaliteitszorg een verbeterbeleid voert en sinds het afgelopen jaar heeft dit verbeterbeleid
een meer formeel en structureel karakter gekregen. Wanneer niet aan de gestelde criteria
wordt voldaan of wanneer sterke signalen uit het werkveld of de eigen organisatie komen
om iets aan te passen, onderneemt Notenboom aantoonbaar actie. Voorbeelden van
getroffen verbetermaatregelen in de afgelopen periode zijn: studie- en loopbaancoaching,
de overgang van drie- naar vierjarigheid, het verbeteren van de ict-voorzieningen, het
instellen van de Commissie van Toezicht, het structureel inzetten van de
Beroepenveldcommissie en het herzien van de programma's van IBMS en ELT.

Beheer van de verbetercyclus
Het auditteam heeft vastgesteld dat Notenboom over een uitgebreide evaluatiesystematiek
beschikt, maar dat er nog geen vaste procedure bestond op welke manier de
evaluatieresultaten besproken werden en wie'eigenaar'van de resultaten en de
verbeteracties was.

De organisatie-enquête van 2009 vormde voor Notenboom aanleiding om tot een meer
gestructureerde aanpak van evaluaties en verbeteracties te komen. De voortgang en de
evaluatie van de uitvoering wordt nu vastgelegd in de kwartaalrapportages die in het
managementteam worden besproken. De'e¡genaar' is verantwoordelijk voor de
terugkoppeling van de resultaten en de verbeteracties.

Tijdens het gesprek met de Beroepenveldcommissie (BVC) op de auditdag heeft het
auditteam geconstateerd dat Notenboom een stevige BVC heeft met leden die de nodige
ervaring en expertise hebben. Het auditteam zou het wenselijk vinden als Notenboom de
BVC niet alleen als adviesorgaan zou betrekken bij de hogeschool, maar ook als orgaan
waaraan het management verantwoording af legt over de verbetercyclus. Dit zou goed
passen in het meer structurele systeem van voor- en najaarsoverleggen,
Notenboom heeft besloten om haar kwaliteitscyclus uit te breiden met een publieke
verantwoording door middel van een onderwijsjaarverslag. Dit onderwijsverslag publiceert
Notenboom op basis van de Management Review die het management jaarlijks opstelt na
afloop van het voorjaarsoverleg. Dit onderwijsjaarverslag is onderwerp van gesprek met de
auditcommissie die het College van Bestuur in januari 2011 gaat samenstellen uit de leden
van haar BVC. Het profiel van de leden van de auditcommissie is dat zij ervaring hebben
met planning & control op strategisch niveau. De auditcommissie geeft jaarlijks haar oordeel
over het onderwijsjaarverslag en de Management Review. Dit oordeel publiceert Notenboom
samen met het onderwijsjaarverslag. Het auditteam vindt dit een goed initiatief.
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Notenboom bepreekt de verbeterpraktijk nu in het gesprek met de Studentenraad. Na
inwerkingtreding van het nieuwe portal zal Notenboom de uitkomsten van de evaluaties en
de voorgenomen acties in de vernieuwde kwaliteitsystematiek op het portal publiceren. Ook
onWangen studenten na de evaluaties een brief of mail met de resultaten, de te nemen en
de genomen verbetermaatregelen. Het auditteam is van mening dat door het instellen van
de Studentenraad en door het publiceren van informatie op het portal, Notenboom de
studenttevredenheid over de verbeterpraktijk een duidelijke impuls geeft.

Studenten over verbeterpraktijk opleiding
Tijdens de audit geven studenten aan dat ze het goed vinden dat Notenboom sinds het
studiejaar 2010-2011 een Studentenraad heeft ingesteld, waar probleempunten en
verbetermaatregelen worden besproken. Tot voor korL waren studenten niet tevreden over
de transparant¡e wat betreft de terugkoppeling van de evaluaties en het plan van aanpak.

Conclusie
Het auditteam is van mening dat Notenboom, door een meer structureel karakter te geven
aan haar verbeterbeleid, een meer gestructureerde aanpak van evaluaties en
verbeteracties, door publieke verantwoording, het instellen van een Auditcommissie en een
Studentenraad, haar verbeterpraktijk een impuls geeft. Zij beoordeelt dit facet daarom als
voldoende.
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Bij de interne kwaliteitszorg zijn medewerkers, studenten, alumni en het
van de leidin kkena

Facet 5.3. Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en
beroe

Oordeel: Voldoende
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen

Communicatie
Het auditteam heeft geconstateerd dat Notenboom medewerkers, het beroepenveld en
studenten meer systematisch en planmatig betrekt bij evaluaties van het
onderwijsprogramma en de uitvoering ervan in verschillende overlegvormen. Het
management informeert de betrokken partijen over de resultaten van de evaluaties,
bespreekt verbetermaatregelen en legt verbeteracties vast. De komende jaren wil
Notenboom alumni meer systematisch bij de verbeterpraktijk van de opleidingen gaan
betrekken. Het auditteam kan zich hierin vinden. Ook is zij van mening dat Notenboom het
beroepenveld nog actiever kan betrekken bij de opleidingen.

Studenten
Het eigen studenttevredenheidsonderzoek en organisatie enquêtes zijn mogelijkheden voor
studenten om bij te dragen en mee te denken over het verbeteren van de kwaliteit van het
onderwijs en de organisatie, Daarnaast heeft Notenboom sinds het schooljaar 2010-2011 de
betrokkenheid van studenten geïntensiveerd door participatie in een Studentenraad.
Notenboom neemt tot dusver studentevaluaties af direct na een schriftelijke toets. Het
auditteam merkt op dat dit niet altijd het meest geschikte moment is om een
evaluatieformulier door studenten te laten invullen. Daarnaast is de respons ook vaak te
beperkt waardoor de resultaten niet goed bruikbaar zijn. Mede naar aanleiding van de
suggestie van het auditteam en de studenten heeft Notenboom het moment van afname
verplaatst naar een reguliere onderwijsweek.

Medewerkers
De module-evaluaties en de gesprekscyclus van docenten zijn mogelijkheden voor de docent
om bij te dragen en mee te denken over het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs
en de organisatie. Naast de reguliere overleggen vindt ook veel informeel overleg plaats.
Het auditteam vindt het zinvol als Notenboom een medewerkerstevredenheidsonderzoek
gaat uitvoeren (zie ook facet 3.2).

Werkveld
Het werkveld heeft inbreng in de kwaliteitszorg via de Beroepenveldcommissie en via de
evaluatie van de praktijkopdrachten en -onderzoeken, In het gesprek met
vertegenwoordigers van de Beroepenveldcommissie heeft het auditteam geconstateerd dat
sprake is van een grote inhoudelijke betrokkenheid van dit orgaan bij het onderwijsaanbod
in relatie tot de ontwikkelingen in het beroepenveld.

Alumni
Hoewel Notenboom wel over een alumnivereniging beschikt, speelt deze voor Notenboom
geen directe rol bij het onderwijsproces. Notenboom wil het contact met haar alumni
versterken. Daartoe wordt in het studiejaar 20I0-201L de alumnidatabase bijgewerkt en
zodanig ingericht dat deze ook bruikbaar is voor digitaal relatiebeheer. Zo kan Business
School Notenboom meer direct zicht houden op de maatschappelijke carrière van haar
afgestudeerden,
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Conclusie
Het auditteam is van_mening dat Notenboom met studenten en medewerkers meer
systematisch en planmatig evalueert en dat zij de komende jaren het werkveld en alumni
actiever bij de opleidingen willen betrekken. Zij beoordeelt dit facet daarom als voldoende.
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De gerealiseerde eindkwalificaties zijn in overeenstemming met de
ke eisenkwalificaties ua nrvea orI domein

6. Resultaten

Facet 6.1. Gereal ntveau

Oordeel: Voldoende
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen

Afsluitende toets¡ng
Voor iedere beroepspraktijkvormingsperiode en per opleiding zijn specifieke leerdoelen en
opdrachten geformuleerd die zijn afgeleid van de eindkwalificaties. De opdrachten worden
ingevuld op basis van de specifieke bedrijfscontext waarin de student aan het werk gaat.
Voorwaarde is dat binnen het bedrijf de leerdoelen te behalen zijn. De bij de
beroepspraktijkvormingsperioden behorende leerdoelen en beoordelingscriteria zijn
opgenomen in de SLC handboek van Notenboom.

De beoordeling van de beroepspraktijkvorming gaat op basis van de gemaakte opdrachten
en op basis van het functioneren op de werkplek. De opdrachten worden beoordeeld aan de
hand van beoordelingscriteria. De externe beoordelaar is hiermee medebeoordelaar. De
interne begeleider geeft de uiteindelijke beoordeling.

De SLC-Coach verzorgt de beroepspraktijkvormingsvoorbereiding en -begeleiding vanuit
Notenboom. In de externe organisatie wordt de supervisie uitgevoerd door
bedrijfsbegeleiders.

De afstudeer beroepspraktijkvorming is een soort meesterproef en bestaat uit een
individuele opdracht en kent een hoge mate van zelfstandigheid. De student functioneert als
een projectleider of consultant waarbij een oplossing wordt ontwikkeld voor een bestaand
probleem of een nagestreefde ontwikkeling. De student is hierbij regisseur en is
resultaatverantwoordelijk. Als regisseur is hij multidisciplinair bezig, weet te mobiliseren, is
creatief en kan komen tot oplossingen. De beroepspraktijkvormingsopdracht heeft een sterk
projectkarakter en het resultaat is vaak een input die de organisatie als basis gebruikt in
haar besluitprocessen.

Het afstudeerproject is bij voorkeur gekoppeld aan beroepspraktijkvorming 3. Van hier uit
verzamelt de student gegevens die hij later op basis van een onderzoeksvraag theoretisch
analyseert, De student maakt dan geen deel meer uit van de organisatie.

Het afstuderen bestaat uit het opzetten en uitvoeren van een praktijkonderzoek. Doelstelling
en de daarvan afgeleide eisen rondom de scriptie zijn vastgelegd in het document
Handleiding Afstuderen. Deze handleiding is bindend voor alle opleidingen en vestigingen. In
de afstudeerfase toont de student aan dat hij met een hoog niveau van autonomie in staat
is om zelfstandig informatie te verzamelen en deze te verwerken tot een gefundeerde
interpretatie. Deze interpretatie presenteert hij in het openbaar.

De uiteindelijke afronding van de opleiding vindt plaats door middel van:¡ een beoordeling van het afstudeerproject document(script¡e);
o Beoordeling op basis van inhoud (kennis competenties, 60 procent);
o Beoordeling op basis van lay-out en stijl (organisatie, structuur en presentat¡e

competenties 20 procent),
¡ een beoordeling van de presentat¡e en verdediging (competenties: presentatie en

communicatie en persoonsgeoriënteerd: reflectie, zelfuertrouwen etc. 20 procent)
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De beoordeling geschiedt door een beoordelingscommissie bestaande uit de
afstudeerprojectbegeleider en een tweede beoordelaar.

Het werkveld over het gerealiseerd niveau
De evaluaties met afgestudeerden en stageverlenende bedrijven bieden informatie over het
gerealiseerde niveau en de wijze waarop de eindkwalificaties aansluiten op de
beroepspraktijk. U¡t deze evaluaties blijkt dat de alumni gemiddeld binnen drie maanden
een baan vinden. Van de alumni is 84 procent werkzaam in een functie waarvoor hbo-niveau
vereist is en72 procent is tevreden zijn over de aansluiting van de opleiding op de
beroepspraktijk, Uit de werkveldenquête blijkt dat 75 procent van de stageverlenende
bedrijven vertrouwen heeft in de kwaliteit van de afgestudeerden van Business School
Notenboom.

Uit de alumni-enquête 2010 blijkt dat70,6 procent van de afgestudeerden snel een baan
heeft. Afgestudeerden blijken met grote regelmaat in dienst te komen bij organisaties waar
zij de beroepskwalificerende stage hebben vervuld. Uit de alumni-enquête blijkt dat 84
procent werkzaam is in een functie waarvoor ten minste hbo-niveau is vere¡st. U¡t de
evaluatie onder stagebedrijven blijkt dat 75 proceht vertrouwen heeft in het niveau als
beginnend beroepsbeoefenaar van stagiaires van Business Schôol Notenboom. Observaties
van leden van de Beroepenveldcommissie van het afstuderen in 2010 bevestigen dit beeld.

Studenten over het gerealiseerd niveau
Studenten van BBA, BHM en ELT zijn in voldoende mate tevreden over het niveau van de
opleiding.

Borging eindniveau
Het auditteam heeft geconstateerd dat de opleidingen op voldoende wijze borgen dat elke
student het gewenste eindniveau bereikt. Notenboom zet hiertoe de volgende instrumenten
in:
. Ingangseisen van de stage en het afstudeerjaar staan beschreven in de OER.
. Organisatie van instructiebijeenkomsten voor examenkandidaten.
. Alle informatie, de voorbereiding, richtlijnen, competenties en eisen van het

afstt¡deertraject (afstudeerscr¡ptie) staan ¡n de Handleidi ng Afstuderen vermeld.
. In de gehele procedure zijn twee golno-go-momenten; Een goedkeuringsprocedure door

de docent afstudeerprojecten aan het begin van het afstudeertraject waaronder het
onderzoeksvoorstel en daarnaast op een later moment toestemming tot verdediging van
een scriptie.

. De kwalificatie-eisen, taken en verantwoordelijkheden van de docent
afstudeerprojecten, de afstudeerprojectbegeleider, medebeoordelaar en de
bedrijfsbegeleider zijn beschreven.

. De docent afstudeerprojecten verzorgt de workshop afstudeerprojecten en speelt een
belangrijke rol bij de voorbereiding en goedkeuring van het afstudeerprojectvoorstel.

. Externe inhoudelijke begeleiding door een bedrijfsbegeleider vanuit de opdrachtgever en
interne proces begeleiding door een afstudeerbegeleider.

. Toekenning van studiepunten voor de scriptie vindt plaats op basis van het eindproduct,
de verdediging en de gevolgde procedure, beoordeeld door de beoordelingscommissie
met als doel om na te gaan of de student startbekwaam is. Het eindoordeel van de
commissie wordt genoteerd op een beoordelingsformulier.

. De bedrijfsbegeleider is aanwezig bij de afstudeerzitting en heeft een adviserende rol in
het eindoordeel.

. Een Commissie van Toezicht houdt zich vanaf het voorjaar 2011 onder andere met de
beoordeling van het resultaat van de eindscripties en de borging van de aansluiting op
het werkveld,
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Oordeel auditteam over gerealiseerd niveau
Het auditteam constateert dat de criteria van het afstudeerproject zijn beschreven en
toegepast worden. De eindbeoordeling is objectief doordat een tweetal interne beoordelaars
wordt betrokken bij het afstudeerproces. Tevens is onlangs een Commissie van Toezicht
ingesteld die de objectiviteit van de beoordeling verder gaat borgen. Daarnaast wordt de
kwaliteit van de afstudeerprojecten bewaakt en geëvalueerd door de Examencommissie.
Eind 2010 en begin 2011 organiseert Notenboom een aantal intervisiebijeenkomsten met
afstudeerbegeleiders, cobeoordelaars en externe beoordelaars.

Het auditteam heeft verschillende eindwerkstukken van de vier opleidingen bestudeerd,
zowel vooraf als na de audit en constateert dat er sprake is van een gerealiseerd niveau dat
als hbo-niveau aangemerkt kan worden. Er is wel sprake van een behoorlijke spreiding wat
betreft het niveau en de inhoud van de eindwerkstukken: goede eindwerkstukken worden
afgewisseld door scripties die net aan de maat zijn.

Het auditteam vindt de ingezette verbetermaatregelen ten aanzien van toegepast onderzoek
daarom zinvol en noodzakelijk. Notenboom bereidt studenten door het hanteren van een
onderzoekslijn meer gestructureerd voor op hoe zij literatuuronderzoek moeten uitvoeren en
hoe zij methodes in de afstudeerrapportage kunnen gebruiken. In dit verband merkt het
auditteam op dat de verbetermaatregelen zoals meer betrokkenheid van het werkveld, i.c.
de Beroepenveldcommissie bij de beoordeling van de eindwerkstukken, een meer
gestructureerde onderzoeksaanpak en betere professionele begeleiding van de studenten bij
hun afstudeeronderzoek een bijdrage leveren aan een verdere stijging van het algemene
niveau van de eindwerkstukken voor de vier opleidingen. Door de verbetermaatregelen
gekoppeld aan de in huis aanwezige kennis en de expertise van docenten, zou Notenboom
het eindniveau van haar studenten op een hoger niveau kunnen tillen.

Conclusie
Het auditteam is van mening dat het gerealiseerde niveau van studenten aangemerkt kan
worden als hbo-niveau, maar vindt het daarnaast wel belangrijk dat Notenboom met de
ingezette verbetermaatregelen ten aanzien van toegepast onderzoek en het betrekken van
het werkveld, het eindniveau van haar studenten op een hoger niveau tilt. Zij beoordeelt dit
facet daarom als voldoende.
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Facet 6.2. Onderw srendement

Oordeel: Voldoende
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen.

Streefcijfers en uitkomsten
Notenboom vindt dat selecties plaats moeten vinden in de propedeuse. Door een gerichte
werving en goede intakeprocedures dient de uitval beneden de 25 procent te blijven. Zo
mogelijk moeten studenten de propedeuse in een jaar afronden.

De rendementen in onderstaande tabellen vertonen vanwege de kleine aantallen studenten
per opleiding en per vestiging een grillig beeld. De cijfers van de verschillende vestigingen
zijn in de tabellen per opleiding opgeteld. In de bijlage zijn de cijfers per vestiging
uitgesplitst. Hieronder volgt een korte samenvatting van de uitkomsten.
. Propedeuserendement

De propedeuserendementen na 2 jaar vertonen een positief stijgende lijn. Alleen BBA
blijft achter bij de andere opleidingen.

. Opleidingsrendement
Het opleidingsrendement verschilt per opleiding en varieert. Bij lange na wordt de
streefwaarde van 70 procent niet gehaald. De doelstelling om dit percentage in 2015 te
behalen lijkt daarom reëel. Na zes jaar liggen het rendement volgens Notenboom tussen
de 70 en 75 procent. Het auditteam meent dat eenzelfde rendement in een doorlooptijd
van vijf jaar beter past bij de ambities van Notenboom.

' Uitval
De uitvalpercentages na 2 jaar blijven voor alle vier de opleidingen vanaf het studiejaar
2007-2OOg onder de streefwaarde van 25 procent,

Tabel 19- Rendementen BBA

Tabel 20- Rendementen IBMS

Voor het onderwijsrendement zijn streefcijfers geformuleerd in vergelijking met
relevante andere opleidingen
H voldoet aan deze rs

Propedeuserendement Opleid¡ngsrendement UitvalCohorten
2002 -
2010

voltijd
totââl

Instroom
(Aantal)

jaar
(Aantal)

Na1 Na1
jaar
(o/o)

Na2
jaar
(Aantal
Cum)

Na2
jâar
(o/o

cum)

Na4
jaar
(Aantal)

Na4
jaar
(o/o)

Na5
jaar
(Aantal
Cum)

Na5
jaar
(o/o)

In1
jaar
(o/o)

In 2'
jaar
(o/o

cum)

1 5o/o 1 5o/o 6 30o/o 7 35o/o I5o/o 35o/o05-06 20

5 22o/o 5 22o/o 35o/o 6Io/o06-07 23 2 9o/o 3 L3o/o

0o/o Lo/o L9o/o07-08 70 35 50o/o 3B 54o/o 0 Oo/o 0

08-09 89 32 360/o 40 360/o 0 Oo/o 0 0o/o 17o/o 22o/o

09-10

Propedeuserendement Opleidingsrendement UitvalCohorten
2002 -
2010

voltijd
Totaal

Instroom
(Aantal) Na1

jaar
(Aantal)

Na1
jaar
(o/o)

Na2
jaar
(Aantal
Cum)

Na2
jaat
(o/o

cum)

Na4
jaar
(Aanrâl)

Na4
jaar
(vo)

Na5
jaar
(Aantal
Cum)

Na5
jaar
(o/o)

In 1'
jaar
(o/o)

In 2'
jaar
(o/o

cum)

05-06 16 7 44o/o 7 44o/o 3 t9o/o 3 L9o/o 19 38o/o

3 2lo/o 3 2!o/o t4 2Lo/oo6-07 L4 1 7o/o 2 l4o/o

07-08 I 5 63o/o 5 63o/o

0B-09 9 4 44o/o 4 44o/o

09-10
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Propedeuserendement Opleidingsrendement UitvalCohorten
2002 -
2010

volt¡jd
totaâl

Instroom
(Aantal) Na1

jaar
(Aantal)

Na1
jaar
(o/o)

Na2
jaa r
(Aantal
Cum)

Na2
jaar
(o/o

cum)

Na4
jaar
(Aantal)

Na4
jaar
(o/o)

Na5
jaar
(Aantal
Cum)

Na5
jaâr
(o/o)

In 1"
jaar
(o/o)

Iñ 2"
jaar
(o/o

cum)

05-06 76 29 38o/o 38 5Oo/o 26 34o/o 31 4to/o l2o/o 2to/o

06-07 109 51 47o/o 5B 53o/o 47 43o/o 47 43o/o 7o/o 17o/o

07-08 I17 60 5to/o 73 620/o 0 Oo/o 0 0o/o 3o/o !!o/o
08-09 100 43 43o/o 79 79o/o 0 Oo/o 0 Oo/o 9o/o t4o/o

09-10

Propedeuserendement Opleidingsrendement UitvalCohorten
2002 -
2010

volt¡jd
totaal

Instroom
(Aantal) Na1

jaar
(Aantal)

Na1
jaar
(o/o)

Na2
jaar
(Aantal
Cum)

Na2
laar
(o/o

cum)

Na4
jaar
(Aantal)

Na4
jaar
(o/o) (Aantal

Cum)

Na5
jaar

Na5
jaar
(o/o)

In
1e
jaar
(o/o)

În 2'
jaar
(o/o

cum)

0s-06 26 I 3Lo/o 10 39o/o T4 54o/o T4 54o/o 4o/o L5o/o

06-07 53 20 38o/o 25 47o/o T4 3Oo/o 16 30o/o 9o/o 260/o

07-08 30 16 53o/o 20 67o/o 7o/o 20o/o

08-09 25 11 44o/o 16 64o/o 8o/o 20o/o

Tabel 21- Rendementen BHM

Tabel 22- Rendementen ELT

Analyse en verbetermaatregelen
De propedeuserendementen is verbeterd door de aanpassing van het programma van de
Studie & Loopbaancoaching. Hieronder volgt een analyse van Notenboom over de cijfers per
opleiding:

' Het diplomarendement wordt bij de opleiding BBA verlaagd doordat studenten via hun
stagebedrijf aan het werk gaan. Zij 'vergeten'dan hun diploma te behalen. Hierbij speelt
ook mee dat sinds het studiejaat 2009-2010 de afstudeerprocedure is veranderd
waardoor het afstuderen is losgekoppeld van de stage.

. De rendementen bij de opleiding IBMS hebben betrekking op zeer kleine
studentenaantallen. Het besluit om de opleiding niet meer in Hilversum aan te bieden
heeft tot een voortijdige uitstroom geleid.

' De opleidingen ELT en Hotel Management kennen redelijke rendementen. In algemene
zin gaat de zorg voor het individuele traject van de student boven de rendementen van
de opleiding.

Het auditteam heeft geconstateerd dat de opleidingen na analyse van de cijfers d¡verse
maatregelen heeft genomen, maar zeker ook nog dient te nemen om de propedeuse en
opleid¡ngsrendementen te verbeteren. De volgende punten zijn tijdens de audit besproken:
. Verbeteracties ten aanzien van de Studie & Loopbaancoaching;
. Het aanbieden van een 4-jarig curriculum biedt naar verwachting studenten met een

gemiddelde ambitie betere perspectieven voor het succesvol afronden van de opleid¡ng;
' Het structureren van het programma en de afstudeerprocedure. Notenboom heeft

beschreven wat tot nu toe is gerealiseerd en wat nog gedaan dient te worden.

Conclusie
Het auditteam is van mening dat de opleidingen na analyse van de cijfers diverse
maatregelen heeft genomen, maar zeker ook nog d¡ent te nemen om de propedeuse en
opleidingsrendementen te verbeteren. Zij beoordeelt d¡t facet daarom als voldoende.
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6. OORDEELSCHEMA'S

Bachelor of Business Administration
Voltijd

Onderwerp / Facet Oordeel
1. Doelstellinoen Ooleidino v
1.1. Domeinspecifieke eisen V

1.2. Niveau bachelor V
1.3. Oriëntatie hbo V

2. Prooramma v
2.1. Eisen hbo V

2.2. Relatie tussen doelstellinqen en inhoud proqramma V

2.3. Samenhano oroqramma V
2.4. Studielast V

2.5. Instroom V

2.6. Duur V

2.7. Afstemmino tussen vormoevinq en inhoud V

2.8. Beoordelino en toetsino V

3. Inzet van Personeel v1
3.1. Eisen hbo G

3,2. Kwantiteit personeel V

3.3. Kwaliteit oersoneel G

4. Voorzieninqen v
4.1. Materiële voozieninqen V

4. 2. Studiebeoeleidino V

5. Interne Kwaliteitszorq v
5. 1. Evaluatie resultaten V
5.2. Maatreoelen tot verbeterino V

5.3. Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en
beroepenveld

V

6. Resultaten v
6.1. Gerealiseerd niveau V

6.2. Onderwiisrendement V

Samenvattend oordeel v

Derhalve adviseert Hobéon Certificering de NVAO de hbo-bacheloropleiding Bachelor of
Business Administration, verzorgd door Business School Notenboom CROHO-nummer 39226
in al haar varianten en locaties te accrediteren.

1 Extra aantekening: goed
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International Business & Management Studies
Vottijd

Facet Oordeel
1. t¡ v
1.1 fieke eisen V

2. Niveau bachelor V
1.3, Oriëntatie hbo V

2. Programma v
2.1. Eisen hbo V
2.2 tussen doelstellin n nt ramma V
2,3. Samenhang proqramma V
2.4. Studielast V
2.5. r V
2,6. Duur V
2.7. Afstemming tussen vormgeving en inhoud V
2.8, Beoordelinq en toetsi ng V

3. fnzet van Personeel v2
3.1. Eisen hbo G
3.2 V

Kwaliteit rsoneel G

4. Voorzieningen v
4.1 voorzieni V
4.2. Studiebegeleidinq V

5. f nterne Kwaliteitszorg v
5. 1. Evaluatie resultaten V
5.2. Maatregelen tot verbetering V
5.3. Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en

be
V

6. Resultaten v
6.1, Gerealiseerd niveau V
6.2 rendement V

Samenvattend oordeel v

Derhalve adviseert Hobéon Certificering de NVAO de hbo-bacheloropleiding International
Business & Management Studies, verzorgd door Business School Notenboom CROHO-
nummer 34936 in al haar varianten en locaties te accrediteren.

2 Extra aantekening: goed
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Hoger Hotelmanagement
Voltijd

Onderwerp / Facet Oordeel
1. Doelstellinqen Ooleidino v
1. 1. Domeinspecifieke eisen V
1.2. Niveau bachelor V
1.3. Oriëntatie hbo V

2. Proqramma v
2.1. Eisen hbo V
2.2. Relatie tussen doelstellinqen en inhoud proqramma V
2.3. Samenhang programma V
2.4. Studielast V
2.5. Instroom V
2.6. Duur V
2.7. Afstemminq tussen vormoevino en inhoud V
2.8. Beoordeling en toetsing V

3, Inzet van Personeel v3
3.1. Eisen hbo G
3.2. Kwantiteit personeel V
3,3. Kwaliteit personeel G

4. Voorzieningen v
4. 1. Materiële voorzieninqen V
4. 2. Studiebeqeleidinq V

5. Interne Kwaliteitszors v
5. 1. Evaluatie resultaten V
5,2. Maatregelen tot verbetering V
5.3. Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en

beroepenveld
V

6. Resultaten v
6.1. Gerealiseerd niveau V
6.2. Onderwijsrendement V

Samenvattend oordeel v

Derhalve adviseert Hobéon Certificering de NVAO de hbo-bacheloropleiding Hoger
Hotelmanagement, verzorgd door Business School Notenboom CROHO-nummer 30002 in al
haar varianten en locaties te accrediteren.

3 Extra aantekening: goed
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Events, Leisure & Travel Management
Voltijd

Onderwero / Facet Oordeel
l. Doelstellingen Opleiding V
1. 1. Domeinspecifieke eisen V
1.2. Niveau bachelor V
1,3. Oriëntatie hbo V

2. Programma v
2.1. Eisen hbo V
2.2. Relat¡e tussen doelstellinqen en inhoud proqramma V
2.3. Samenhanq proqramma V
2.4. Studielast V
2.5. Instroom V
2.6. Duur V
2.7. Afstemminq tussen vormgeving en inhoud V
2.8. Beoordeling en toetsing V

3. Inzet van Personeel y+
3.1. Eisen hbo G
3.2. Kwantiteit personeel V
3.3. Kwaliteit personeel G

4. Voorzieningen v
4. 1. Materiële voorzieninqen V
4.2. Studiebeqeleidinq V

5. Interne Kwaliteitszors v
5.1. Evaluatie resultaten V
5.2. Maatregelen tot verbetering V
5.3. Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en

beroepenveld
V

6. Resultaten v
6.1. Gerealiseerd niveau V
6.2. Onderwijsrendement V

Samenvattend oordeel v

Derhalve adviseert Hobéon Certificering de NVAO de hbo-bacheloropleiding Events, Leisure
& Travel Management, verzorgd door Business School Notenboom CROHO-nummer 34030 in
al haar varianten en locaties te accrediteren.

4 Extra aantekening: goed
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7. BIJLAGEN
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BIJLAGE I PROGRAMMA EN GESPREKSPARTNERS

Programma audit
opleidinEen Business School Notenboom

Datum: 15 november 2010
Opleidingen: Business Administration (BA) en International Business & Management

Studies (IBMS).

Auditteam: Inloop en ontvangstB Secretariaat

Spreekkamer
Hobéon

08.30
- 8.45

Aud¡tteam VoorbesprekingSpreekkamer
Hobéon

09.75

08.45

Auditteam Kennismaking
Definitieve vaststelling
programma
Strategisch beleid, visie,
missie
Marktposit¡e en instroom
Innovatie
Relatie beroepenveld
Personeel /
Deskundigheidsbevordering
Resultaten / rendementen
Alumnibeleid
Assessmentsvstemat¡ek

Gespreksruimte
2

09.15

10.oo

Aud¡tteam Evaluat¡e van resultaten
Maatregelen tot verbeter¡ng
Betrekken van
medewerkers,
studenten,alumni, werkveld

Gespreksruimte
2

1().oo

10.30

Auditteam I n tern e te ru g ko p pe I i n g,
verificat¡e

Spreekkamer
Hobéon

70.45

70.30 Pauze

Instroom
Innovatie
Curriculumontwikkeling
Relatie beroepenveld
Stage en afstuderen
(praktijkcomponent)
Studie(loopbaan)begeleiding

Gespreksruimte
2

11.30

10.45 Programmaleiders/
opleidingscoörd¡natoren
Business
Administration/
Internat¡onal Bus¡ness/
Hotelmanagement en
ELT

Auditteam

Auditteam Taken commissie
Onafhankelijkheid
Toetsen en beoordelen
Bezwaar en beroep
Voorbeelden
werkzaamheden

Gespreksruimte
2

11.30

12.15
Toetscomm¡ss¡e
Exa

' I r/ I .r\fi\ l:l )1. ¡i i i 1 ù,(,1i.!,. ii,r il Ll-r r i .:',1 rirl I L;r.r I Il'ì,
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Spreekkamer
Hobéon

73.OO

12.75 Lunch auditteam
Ve r i îi ca t i e doc u m e nten

Auditteam I ntern e te rug ko p pel i n g,
verificatie
Ver¡f¡cat¡e documenten

Gespreksruimte
1 14.OO

13.OO Docenten Business
Administration

Deel aud¡tteam Relatie beroepenveld
Onderwijsontwikkeling
Samenhang programma
Toetsen en beoordelen
Deskund ig heidsbevordering
Internatio nalisering
Praktijkcomponent

Gespreksruimte
2

13.OO

14.OO

DõcenEñ rnternationaI
Business

Deel auditteam Relatie beroepenveld
Onderwijsontwikkeli ng
Samenhang programma
Toetsen en beoordelen
Deskund igheidsbevordering
Internationalisering
Praktijkcomponent

Gespreksruimte
t 15.OO

14.OO
(Nederlandstalig)
Business Administration

Deel auditteam Informatievoorziening
Aansluiting vooropleiding,
toelating
Toetsen en beoordelen
Studiebegeleiding
Praktijkcomponent in de
opleiding
Studeerbaarheid, studielast
Materiele voorzieningen

Gespreksruimte
2

14.OO

15.OO

Studenten
(Engelstalig)
Internat¡onal Bus¡ness

Deel auditteam Informatievoorzien ing
Aansluiting vooropleiding,
toelating
Toetsen en beoordelen
Stud iebegeleiding
Praktijkcomponent ¡n de
opleiding
Studeerbaarheid, studielast
Materiële voo rzi en i n gen

Spreekkamer
Hobéon

75.75

75.OO Pauze auditteam Auditteam Interne terug kop peling,
verificatie

Gespreksruimte
1

15.15

16.15

Werkveldcommissie Auditteam Innovatie
Curricu lu montwikkeling
Relatie beroepenveld
Stage en afstuderen
(praktijkcomponent)

Spreekkamer
Hobéon

77:OO

76:75 InffiFleg Auditteam Interne terug ko p peli ng,
ver¡f¡cat¡e en bepaling
'pending ¡ssues' / verd¡eping
en/of add¡t¡onele

Gespreksruimte
1

77.OO

77.30

Pending rlssues en
resultaten eerste
auditdaq

Auditteam Intern overleg en bepaling
voorlopige beoordeli ng

lr(rl t ,i:,r. t;, ..( l.1,jl i'rji1..lr,i.l rÌr¡ 1,. i r{,1 i.itli,ii rr r'ìr Ìji.t,,i,, I L/.i,
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Bezoekadres: Bus¡ness School Notenboom Vestiging Eindhoven
Leslocatie
Beukenlaan 145
5616 VD Eindhoven

Datum:

Opleidingen:

16 november 2010

Hoger Hotelmanagement (BHM) en Events, Le¡sure &Travel Management
(ELT).

B
Secretariaat

Spreekkamer
Hobéon

08.30 -
08.45

Auditteam Inloop en ontvangst

VoorbesprekingSpreekkamer
Hobéon

04.45 -
09.45

Auditteam

Hotelmanagement
Docenten Auditteam Relatie beroepenveld

Onderwijsontwikkeli n g
Samenhang programma
Toetsen en beoordelen
Deskund ig heidsbevordering
International¡ser¡ng
Praktijkcomponent

Spreekkamer
1

09.45 -
10.45

Spreekkamer
1

10.45 -
11.45

Docenten ELT Auditteam Relatie beroepenveld
Onderwijsontwikkeli n g
Samenhang programma
Toetsen en beoordelen
Deskund ig heidsbevorderi ng
Internationalisering
PraktiikcomDonent
Verificatie documentenSpreekkamer

1

11.45 -
t2.30

Ver¡f¡cat¡e
documenten

I nterne terugko ppel¡ ng,
verificatie

Spreekkamer
Hobéon

72.30 -
73,75

Lunch auditteam Aud¡tteam

13.15 -
14.OO{,

Rondleiding
voorzieningen in
Eindhoven

Auditteam Rondleiding voorzieningen

l,r.,ir,¡ i f ,(,':lrt I Iilr); .,i j I I',t,ll.r l,'1r\, liì :rr il.rl¡i',rÌllrlr:r
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Spreekkamer
1

14.OO -
14.45

Studenten
Hotelmanagement/ELT

ELT

Auditteam Informatievoorz iening
Aansluiting vooropleiding,
toelating
Toetsen en beoordelen
Studiebegeleid ing
Praktijkcomponent in de
opleiding
Studeerbaarhe¡d, stud ielast
Materiële voorzieningen

Spreekkamer
2

14.45 -
15.15

Nader te bepalen
gesprekspartners
(iedereen beschikbaar)

Auditteam Pending issues

Spreekkamer
2

75.75 -
76.OO

Interne overleg en
voorlopige
bevindinqen

Auditteam Interne terugko p pel ing,
ver¡ficat¡e

Lokaal 0.01 16.00 -
16.30

Terugkoppeling
voorlopige resultaten

Alle
betrokkenen

:

I !i:,.,,,r a t i 1,' l l'r.r,,.,r, r'ir r.. ,rt il i{ij, I i )1rr;/, \,i I i,r l

x Parallel aan de rondleiding van de voorzieningen ¡n Eindhoven zal Dhr. Broers graag de voorzieningen
ín Waalre willen bezoeken.

Bezoekadres: BusinessSchool NotenboomVestiging Eindhoven
Leslocatie
Beukenlaan 145
5616 VD Eindhoven
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Bezoek vest¡o¡no in Maastr¡cht.

Datum: Vrijdag 3 december

Bezoekadres: Business School Notenboom Vestiging Maastricht
Leslocatie
Bassin 184
6211 ALMaastricht

Bezoekadres voorzieninoen: Kookstudio Jan van den Bongard
Edisonstraat 19-21
6372 AK Landgraaf

Conferentiekamer 11.OO -
11.15

Ontvangst en
kennismaking

Conferentiekamer 11.15 -
12.OO

Vestigingsmanagement Kennismaking
Strategisch beleid, visie,
missie
Marktpositie en instroom
Innovatie
Relatie beroepenveld
Personeel /
Deskund ig heidsbevordering
Resultaten / rendementen
Alumnibeleid
Assessmentsystemat¡ek

Conferentiekamer 12.OO-
12.30

Lunch

Conferentiekamer 12.30 -
13.15

Studenten:

-

Informatievooft iening
Aansluit¡ng vooropleiding,
toelating
Toetsen en beoordelen
Studiebegeleiding
Praktijkcomponent in de
opleiding
Studeerbaarheid, studielast
Materiële voorzieninqen

Kookstudio Jan
van den Bongard
in Landgraaf

13.45-
14.30

Rondleiding
voorzieningen

meegaan naar
kookstud¡o.

zal

i,l'1,;'1: , ¡l; ¡,,1,r.1t. ,i,ri,i tfr, r llì ri,rr.,i r ,r lri,¡, ,/'.,1i, ilrii tl
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BIJLAGE II KWANTITATIEVE GEGEVENS VAN DE OPLEIDING

Naam opleidingen: Bachelor of Business Administration
Varianten: voltijd
Locaties: Eindhoven- Hilversum- Maastricht

De gegevens in deze factsheet zijn per variant (en per locatie) weergegeven.

Studenten (per locatie, per opleiding en per variant)

* Totaal aantal docenten Business School Notenboom, docenten zijn over het algemeen
werkzaam voor meerdere opleidingen.

Totaal
Overzicht

Voltijd
Eindhoven

Voltijd
Hilversum

Voltijd
Maastricht

Cohort 2010-2011 229 72 93 64

54Cohort 2009 - 2010 195 55 86

Cohort 2008 - 2009 !76 52 68 56

Cohort 2007 - 2008 L25 46 48 31

Cohort 2006 - 2007 98 30 35 33

mbo-4: 61

havo:89

vwg: 20

overio:25

mbo-4: 20

havo:21

vwo: 5

overio:9

mbo-4127

havo: 44

vwo:8

overio: 7

mbo-4: 14

havo:24

vwo:8

overio :8

69x

Zie toel¡chting
conacturên

Zie contacturen

29

28*

6*

n.v. t.

i,,i; ;.,1r,,¡,;,,r,ìi,. I ii Í: j:,,ii. I'
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Cohorten
2002 -
2010

volt¡jd
totaal

Instroom
(Aantal)

Propedeuserendement Opleidingsrendement Uitval

Na1
jaar

(Aântal)

Na1
jaar

(o/o)

Na2
jaar

(Aantal

Cum)

Na2
jaar

(o/o

cum)

Nâ4
jaar

(Aantal)

Na4
jaar

(o/o)

Na5
jaar

(Aantal

Cum)

Na5
jaar

(o/o)

In1
jaar

(vo)

In 2'
jaar

(vo

cum)

05-06 20 1 5 1 5 6 30 7 35 15 35
06-07 23 2 9 3 13 5 22 5 22 35 61
07-08 70 35 50 3B 54 0 0 0 0 1 19

08-09 89 32 36 40 36 0 0 0 0 I7 22
09-10

Rendementen (per locatie en per variant)

Cohorten
2002 -
2010

Voltijd
Eindhoven

Instroom
(Aantal)

Propedeuserendement Opleidinqsrendement Uitval
Na1
jaar

(Aantal)

Na1
jaar

(o/o)

Na2
jaar

(Aantal

Cum)

Na2
jaat

(o/o

cum)

Na4
jaar

(Aantal)

Na4
jaar

(o/o)

Na5
jaar

(Aantal

Cum)

Na5
jaar

(o/o)

ln1
jaar

(%)

In 2"

jaar

(vo

cum)

05-06 11 1 9 1 9 4 36 4 36 27 36
06-07 9 1 11 1 11 3 33 3 33 33 56
07-08 23 15 65 t7 74 0 0 0 0 0 13
08-09 18 6 33 13 72 0 0 0 0 0 6
09-10

Cohorten
2002 -
20to

voltijd
Hilversum

Instroom
(Aantal)

Propedeuserendement Opleidinqsrendement Uitval
Na1
jaar

(Aantal)

Na1
jaar

(o/o)

Na2
jaar

(Aantal

Cum)

Na2
jaar

(%o

cum)

Na4
jaar

(Aantal)

Na4
jaar

(o/o)

Na5
jaar

(Aantal

Cum)

Na5
jaar

(o/o)

In 1e

jaar

(Vo)

In 2e

jaar

(o/o

cum)

05-06 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06-07 7 0 0 1 t4 2 29 2 29 29 43
07-08 31 18 5B 18 58 0 0 0 0 3 16
08-09 39 L7 44 L7 44 0 0 0 0 23 31
09-10
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Cohorten
2002 -
2010

Voltijd
Maastricht

Instroom
(Aantal)

Pro ped eusere n d emen t Opleidinqsrendement Uitval

Na1
jaar

(Aantal)

Na1
jaar

(vo)

Na2
jaar

(Aantal

Cum)

Na2
jaar

(o/o

cum)

Na4
jâar

(Aantal)

Na4
jaâr

(vo)

Na5
jaar

(Aântal

Cum)

Na5
jaar

(o/o)

In 1'
jaar

(vo)

In 2e

jaâr

(o/o

cum)

05-06 6 0 0 0 0 2 34 3 50 0 0

06-07 7 1 T4 1 L4 0 0 0 0 43 86

07-08 16 2 13 3 19 0 0 0 0 0 31

08-09 32 9 28 10 31 0 0 0 0 19 22

09-10

Contacturen (per opleidingflocatie en per variant)

Def¡nitie:...50 min.......

Lectoraten die bij de opleiding betrokken zijn

n.v.t.

Aantal studenten Der klas

Contacttijd per

week trimester
1

Contacttijd per

week tr¡mester
2

Eindhoven Hilversum Maastricht

Jaar 1 2T 20 25 18 T4

Jaar 2 22 23 8 18 15

Jaar 3 21 15 22 26

@Hobéon@ Certificering I Adviesrapport Accreditatie hbo-bacheloropleidingen Business School Notenboom, t.0 I ZS



Factsheet ba'cheloropleiding (basisgegevens)

Naam opleidingen: Bachelor Events, Leisure & Travel Management.
Varianten: voltijd
Locaties: Eindhoven- Hilversum- Maastricht

De gegevens in deze factsheet zijn per variant (en per locatie) weergegeven.

Studenten (per locatie, per opleiding en per variant)

* Totaal aantal docenten Business School Notenboom, docenten zijn over het algemeen
werkzaam voor meerdere opleidingen.

Totaal
Overzicht

Voltijd
Eindhoven Hilversum

Volt¡jd Voltijd
Maastricht

Cohort 2010-2011 72 29 77 26

Cohort 2009 - 2010 93 35 22 36

Cohort 2008 - 2009 110 35 30 46

Cohort 2007 - 2008 L07 37 26 44

Cohort 2006 - 2007 108 42 24 42

mbo-4: 28

overiq: 10

vwo: 2

havo:53

mbo-4: 10

havo:23

vwo: 0

overiq:2

mbo-4: 10

havo: 10

vwo: 1

overio:2

mbo-4: 8

havo:20

vwo:2

overiq: 6
69*

Zie toelichting
contacturen

Z¡e contacturen

29

28x

6:r'

n.v.t.
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Cohorten
2002 -
20LO

voltijd
totaal

Instroom
(Aantal)

Propedeuserendement Opleidinqsrendement Uitval

Nal
jaar

(Aantal)

Nal
jaar

(o/o)

Na2
jaar

(Aantal

Cum)

Na2
jaar

(o/o

cum)

Na4
jaar

(Aantal)

Na4
jaar

(vo)

Na5
jaar

(Aantal

Cum)

Na5
jaar

(o/o)

Inl
jaar

(o/o)

In 2"

jaar

(o/o

cum)

05-06 26 I 31 10 39 L4 54 L4 54 4 15

06-07 53 20 3B 25 47 L4 30 16 30 9 26

07-08 30 16 53 20 67 7 20

0B-09 25 11 44 16 64 I 20

09-10

Rendementen (per locatie en per variant)

Cohorten
2002 -
2010

voltijd
Eindhoven

Instroom
(Aantal)

Propedeuserendement Opleidinqsrendement Uitval

Na1
jâar

(Aantal)

Na1
jaar

(o/o)

Na2
jaar

(Aantal

Cum)

Na2
jaar

(o/o

cum)

Na4
jaar

(Aantal)

Na4
jâar
(v"\

Na5
jaar

(Aantal

Cum)

Na5
jaar

(o/o)

In1
jaar

(o/o)

In 2"

jaar

(o/o

cum)

05-06 6 1 L7 L 17 3 50 3 50 0 0

o6-07 20 7 35 8 40 5 25 5 25 15 40

07-08 I 4 50 5 63 0 13

08-09 9 6 67 6 67 0 0

09-10

Cohorten
2002 -
20to

voltijd
Hilversum

Instroom
(Aantal)

P ro Dede usere nd em e nt Opleidinqsrendement Uitval

Na1
jaar

(Aantal)

Na1
jaar

(o/o)

Na2
jaar

(Aantal

Cum)

Na2
jaar

(vo

cum)

Na4
jaar

(Aanral)

Na4
jaar

(o/o)

Na5
jaar

(Aantal

Cum)

Na5
jaar

(v")

In1
jaar

(o/o)

In 2'
jaar

(vo

cum)

05-06 5 1 20 1 20 2 40 2 40 0 20

06-07 t7 6 35 9 53 4 24 4 24 0 18

07-08 7 3 43 4 57 T4 T4

08-09 7 4 57 29 57

09-10
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Cohorten
2002 -
2010

voltijd
Maastr¡cht

Instroom
(Aantal)

Propedeuserendement Opleidinqsrendement Uiwal
Na1
jaar

(Aantal)

Nal
jaar

(vo)

Na2
jaar

(Aantal

Cum)

Na2
jaar

(o/o

cum)

Na4
jaar

(Aantal)

Na4
jaar

(o/o)

Na5
jaar

(Aantal

Cum)

Na5
jaar

(o/o)

In 1"

jaar

(o/o)

In 2e

jaar

(o/o

cum)

05-06 15 6 40 I 53 9 60 9 60 7 20
06-07 16 7 44 8 50 7 44 7 44 13 t9
07-08 15 9 60 11 73 7 27
08-09 9 5 56 6 67 0 11
09-10

Contacturen (per opleidingflocat¡e en per variant)

Definitie:50 min

Lectoraten die bij de opleiding betrokken zijn

n.v.t.

Aantal studenten per klas
Contacttijd per
week trimester
1

Contacttijd per
week trimester
2

Eindhoven Hilversum Maastr¡cht

Jaar 1 22 26 6 8 3
laar 2 25 24 8 0 6
Jaar 3 16 9 3 I
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Factsheet bacheloropleiding ( basisgegevens)

Naam opleidingen: Bachelor Hoger Hotelmanagement
Varianten: voltijd
Locaties: Eindhoven- Hilversum- Maastricht

De gegevens in deze factsheet z¡jn per variant (en per locatie) weergegeven,

Studenten (per locatie, per opleiding en pervariant)

* Totaal aantal docenten Business School Notenboom, docenten zijn over het algemeen
werkzaam voor meerdere opleidingen.

Voltijd
Eindhoven

Voltijd
Hilversum

Voltijd
Maastricht

Totaal

Overzicht

99 64 LO2Cohort 2010-2011 265

Cohort 2009 - 2010 337 L25 84 128

137Cohort 2008 - 2009 353 133 83

83 L27Cohort 2007 - 2008 333 L23

L2t 86 L28Cohort 2006 - 2007 335

mbo-4: 10

havo:42

vwo: 25

overio:7

mbo-4:27

havo: 66

vwo:17

overio:18

mbo-4: 57

havo: 186

vwo: 64

overio:30

mbo-4: 20

overiq:5

vwo: 22

havo:78

69*

Zie toel¡chting
contacturen
Zie contacturen

29

28*

6*

n.v.t.
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Cohorten
2002 -
2010

Voltijd
totaal

Instroom
(Aantal)

Propedeuserendement Opleidinqsrendement Uitval

Na1
jaar

(Aantal)

Nal
jaar

(o/o)

Na2
jâar

(Aantal

Cum)

Na2
jaar

(o/o

cum)

Na4
jaar

(Aantal)

Na4
jaar

(o/o)

Na5
jaar

(Aantal

Cum)

Na5
jaar

(o/o)

In 1"

jaar

(vo)

In 2"

jaar

(vo

cum)

05-06 76 29 3B 38 50 26 34 31 4t I2 2L

06-07 109 51 47 58 53 47 43 47 43 7 I7
07-08 LL7 60 51 73 62 0 0 3 11
08-09 100 43 43 79 79 0 0 9 T4

09-10

Rendementen (per locatie en per variant)

Cohorten
2002 -
2010

Voltijd
E¡ndhoven

Instroom
(Aantal)

Propedeuserendement Opleidinqsrendement Uiwal

Na1
jaar

(Aantal)

Na1
jaar
(o/o)

Na2
jaar

(Aantal

Cum)

Na2
jaar

(o/o

cum)

Na4
jaar

(Aantal)

Na4
jaar

(vo)

Na5
jaar

(Aantal

Cum)

Na5
jaar

(vo)

In1
jaar

(o/o)

In 2"

jaar

(o/o

cum)

05-06 31 L4 45 T7 55 10 33 10 33 16 26
06-07 43 27 49 23 54 15 35 15 35 9 2L

07-08 46 22 48 32 70 4 15

08-09 37 2t 57 2L 57 19 19

09-10

Cohorten
2002 -
2010

voltijd
Hilversum

Instroom
(Aantal)

Propedeuserendement Opleidinqsrendement Uitval

Nâ1
jaar

(Aantal)

Nal
' jaar

(vo)

Na2
jaar

(Aantal

Cum)

Na2
jaar

(vo

cum)

Na4
jaar

(Aantal)

Na4
jaar

(o/o)

Na5
jaar

(Aantal

Cum)

Na5
jaar

(vo)

In le
jaar

(o/o)

In 2"

jaar

(o/o

cum)

05-06 15 5 33 5 33 5 33 5 33 13 20

06-07 30 15 50 16 53 13 43 13 43 3 L7

07-08 28 13 46 T4 50 4 18

0B-09 23 6 26 6 26 9 L7

09-10
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Cohorten
2002 -
2010

voltijd
Maastricht

Instroom
(Aantal)

ProDedeuserendement Opleid inqsrendement Uitval

Nal
jaar

(Aantal)

Na1
jaar

(vo)

Na2
jaar

(Aantal

Cum)

Na2
jaar

(o/o

cum)

Na4
jaar

(Aantal)

Na4
jaar

(o/o)

Na5
jaar

(Aantal

Cum)

Na5
jaar

(o/o)

In1
jaar
(o/o)

In 2"

jaar

(o/o

cum)

05-06 30 10 33 16 53 11 37 15 50 7 17

06-07 36 15 42 19 53 19 53 19 53 B 11

07-08 43 25 58 27 63 0 2

08-09 40 16 40 16 40 3 8

09-10

Contacturen (per opleiding/locat¡e en per variant)

Def¡n¡tie :...50 min......................

Lectoraten die bij de opleiding betrokken zijn

n.v.t.

Aântâl studenten Der klas

Contacttijd per

week trimester
1

Contacttijd per

week trimester
2

Eindhoven H¡lversum Maastricht

Jaar 1 22 25 11 11 12

llaar 2 27 25 2t 15 19

Jaar 3 I4 16+14 18 22+L3
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Factsheet bacheloropleiding ( basisgegevens)

Naam opleidingen! Bacheror tnternational Business& Management studiês.
Varianten: voltijd
Locaties: Eindhoven

De gegevens in deze factsheet z¡jn per variant (en per rocatie) weergegeven

Studenten (per locatie, per opte¡ding en per variant)

'r' Totaal aantal docenten Business School Notenboom, docenten zijn over het algemeen
werkzaam voor meerdere opleidingen.

Totaal
Overzicht

Voltud
Eindhoven

Voltijd
Hilversum

Cohort 2010-2011

Cohort 2009 - 2010 34 34
Cohort 2008 - 2009 36 27 9
Cohort 2007 - 2008 34 24 10
Cohort 2006 - 2OO7 33 18 15

mbo-4: 8

havo: 14

vwo:8

overio:4

lmbo-4: 8

havo: 14

vwo:8

overiq:4

mbo-4

havo:

vwo:

overiq:
69*

Zie toelichting
contacturen

Zie contacturen

29*

53*

2gx

6*

n.v.t.
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Cohorten
2002 -
2010

voltijd
totaal

Instroom
(Aantal)

Propedeuserendement Opleidingsrendement Uitval

Na1
jaar

(Aantal)

Na1
jaar

(o/o )

Na2
jaar

(Aantal

Cum)

Na2
jaar

(o/o

cum)

Na4
jaar

(Aantâl)

Na4
jâar

(o/o)

Na5
jaar

(Aantal

Cum)

Na5
jaar

(vo)

in 1"

jaar

(vo)

ln 2"

jaar

(o/o

cum)

05-06 16 7 44 7 44 3 19 3 19 19 38

06-07 t4 1 7 2 L4 3 2L 3 2 L4 2I
07-08 I 5 63 5 63

08-09 9 4 44 4 44

09-10

Rendementen (per locatie en per variant)

Cohorten
2002 -
2010

voltijd
Eindhoven

Instroom
(Aantal)

Propedeuserendement Opleidinqsrendement Uitval

Na1
jaar

(Aantal)

Na1
jaar

(vo)

Na2
jaar

(Aantal

Cum)

Na2
jaa(

(o/o

cum)

Na4
jaar

(Aanral)

Na4
jaar

(o/o)

Na5
jaar

(Aantal

Cum)

Na5
jaar

(o/o)

In 1"

jaar

(o/o)

In 2"

jaar

(o/o

cum)

05-06 5 4 80 4 80 0 0 0 0 60 BO

06-07 t4 1 7 2 I4 3 2L 3 2L L4 2t
07-08 8 5 63 5 63 13

08-09 9 4 44 4 44 11

09-10

Cohorten
2002 -
2010

voltijd
Hilversum

Instroom
(Aantal)

Propedeuserendement ODle¡dinqsrendement Uitval

Na1
jaar

(Aantal)

Nal
jaar

(o/o)

Na2
jaar

(Aantal

Cum)

Naz
jaar

(o/o

cum)

Na4
jaar

(Aantal)

Na4
jaar

(vo)

Na5
jaar

(Aantal

Cum)

Na5
jaar

(o/o)

In 1"

jaar

(o/o)

In 2"

jaar

(o/o

cum)

05-06 11 3 27 3 27 3 27 3 27 0 1B

06-07
07-08

0B-09

09-10
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Aantal studenten per klas
Contacttijd per

week trimester
1

Contacttijd per
week trimester
2

Eindhoven Hilversum Maastricht

Jaar 1 24 24 0
Jaar 2 24 24 6
Jaar 3 24 8

Contacturen (per opleidingflocat¡e en per variant)

Definitie: een lesuur is 50 min

Lectoraten d¡e b¡i de opleiding betrokken zijn

n.v.t.
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BIJLAGE III CURRICULA VITAE EN
O NAFHAN KE LIJ KH EI DSVE RKLARI N G E N

is een van de directeuren van de Hobéon
roep en nnen me ervaring op het gebied van kwaliteitszorg

Daarnaast houdt hij zich onder andere bezig met financieel economische vraagstukken voor
hoger onderwijsinstellingen.

-vak- 

en werkvelddeskundige,studeerde Economie aan de
Faculteit der Economische Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam, behaalde
daar in 1967 zijn doctoraal examen met als specialisatie Bedrijfseconomie en promoveerde,
eveneens aan de VU, in 1978. In 1989 werd hij aan de VU benoemd tot bijzonder hoogleraar
Strategie en Omgeving en in 1995 tot (parttime) hoogleraar Management en Organisatie.
Vanaf 1982 heeft! als senior-adviseur een groot aantal functies bekleed bij
(middel)grote adviesorganisaties en vervulde gedurende zijn loopbaan een groot aantal
bestuurlijke functies. Zijn ervaring met docentschappen zijn talrijk, evenals zijn
lidmaatschappen van raden van toezicht en adviesorganen.

werkveld- en vakdeskundige,behaalde zijn doctoraal in
(organisatie)sociologie in 1982 aan de Rijksuniversiteit Leiden en zijn doctoraat in de
bedrijfskunde (1998) aan Henley Management College/Brunel University in de UK.I
is lector Organiseren van Innovatie aan de Hogeschool Utrecht en tevens senior-
organisatieadviseur bij Twynstra Gudde. Daarnaast ¡.I als afstudeerbegeleider MSc

verbonden aan de Open Universiteit, als docent Master of Public Administration aan het
Institute of Social Studies te Paramaribo en als second supervisor Doctoral Studies aan
Henley Business School of Reading University, UK. Ook heeft hij diverse publicaties op zijn
naam staan, ondermeer op het gebied van sociale innovatie, organisatiecultuur en -
ontwikkeling, en competentiemanagement.

vakdeskundige, is een resultaat gerichte mediaondernemer en
als business irector actief bij het bedrijf The Publishers B.V. Hij heeft daarnaast kennis van
onderwijs door zowel ervaring als docent, leidinggevende als Associate Lector Media- en
Entertainment Management van Hogeschool INHolland.

werkvelddeskundige, is eigenaar en directeur van het bedrijf
Van Hattem Support B.V. Het bedrijf participeert in diverse innovatieve projecten in de hotel
en evenementenbranche. Voor die tij¿ *utI o.a, directeur van 3 hotels en
commercieel verantwoordelijk voor de 5 zuidelijke hotels van de Amrâth Hotel Groep.

student-lid, is derdejaars student Bachelor of Business
Administration aan de New Business School in Amsterdam

student-lid, is derdejaars student Hotel- & Eventmanagement
aan

werkt sinds L997 bij Hobéon als adviseur. Hij heeft sinds zijn afstuderen (1986) aan de
(toenmalige) Rijksuniversiteit Leiden gewerkt bij verschillende organisaties waaronder de
RUL, ECABO, Van der Veldt Cursusontwikkeling en Cursusuitvoering (VCC) en het
Rotterdams Instituut voor Sociologisch en Bestuurskundig Onderzoek (RISBO). Daarnaast
heeft hij gepubliceerd in ffRC Handelsblad en de tijdschrilten Intermediair en Psychologie.
Thans houdt hij zich binnen Hobéon vooral bezig met arbeidsmarktonderzoek voor (hoger)
onderwijsinstellingen, het beoordelen van de onderwijskundige kwaliteit van opleidingen
volgens de NVAO-kaders en is hij betrokken bij het beoordelen van de kwaliteit van
restau ratie bouwbedrijven.
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heeft een bedrijfs-economische achtergrond, werkte
twee jaar o ersteuning van de directie bij een MKB-bedrijf. Naast werkzaamheden voor
Hobéon Business Consult is zij actief op het gebied van instroomonderzoeken bij Hobéon
Management Consult. Als secretaris bij Hobéon Certificering is zij betrokken bij diverse
accred itatietrajecten i n het hoger onderwijs.
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Hoû
Scheveningsweg 46
2517 KV Den Haag

r (070) 30 66 800

F (070) 30 66 870

I ww.hob6n.nl
E info@hobeon.nl

n
Groep

Betrefr audit door Hobéon Certificering BV van
8us¡ness Scft ool Notcnboom

Betreffende de hbo bacheloropleidlng:
BUJínê5s Adm¡niatratlon Gn
Int6rnatlonel Burlness

Onaftankelijkheidsverk'aring lid auditteam

De ondeçetekende,

Functie binnen het auditteam: tid

verklãaÊ ¡n te stemmen met de gedragsregelsr van Hobéon Cert¡f¡cering inzake het
onatuankel¡jk auditen van scholen/opleidlngen, zoals deze met auditor zijn koÊgesloten

en

verklaaÌt geen zakelüke noch persoonl¡jke bindlng te hebben, anders dan in het kader van de
werkzaamheden als lid van het auditteam van de Vlsiterende Beooldelende Instant¡e, met de
betrokken school/opleid¡n9(en), tenm¡nste gedurende vijfJaar voorafgaand aan de audit2.\
cerekendte......,..PX*:l**. op........Ð.*..11.-...k.Ls.

I Ten aanzlen van het aspect'onafhankelljk aud¡ten' het volgende: De leden van het panet hebben gæn
anderc €lat¡e tot de b auditen organ¡satle dan die welke noodzakelijk en onvermüdelük is ¡n v€rband met
het aud¡tproces.
De lndlvldu€le leden van het ãud¡tteam verklaren daarin geen persoonlijk belang bij de aærediiat¡e van de
ople¡ding te hebben. Zlj hebben dus géén zltting ¡n bijvmrbeeld æn werkveldadv¡esraäd, beroepenveld-
Õmmissie, Râad van ïw¡cht, toelât¡ngsmm¡ssie, examencommissie, extem lld van æn ¡ntem audit-
team enz.2 Þe Nededands-Vlaame Accrcd¡tat¡eorgän¡satle (NVAO) hanteert æn temijn van ten minste v¡jf jaar
voor¿fgaand aan een accr€dltêUe-audlt als periode waarvos Hobárn de onafhankel¡jkheid vân de betref-
fende auditor garandeert.

8obéon Cert¡fEer'ng rs æn handetsaðm van Hobéon 2 b.v. I Rek,n¡. 12 32 11 239 I K,v.(. 's-Gravenhæe 2Zt6Ztet ì g¡¡/ BOO¡.rg,3Z9,g.OO
Hobéono Groep b.v, ls 

'ld 
van de Raad van Organ¡sâtie-Advtesbureaus (ROA)
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Hoû
Scheveningseweg 46

2517 N¡r' Den Haag

T (070) 30 66 80O

F (070) 30 66 870

I ww,hobeon.nl
E ¡nfo@hobeon,nl

n
Groep

Betreft audit door Hobéon Certificering BV van:

Susin€sÊ school Notenboom

Betreffende de hbo bacheloropleiding:

Hoger l{ot€lmanågentênt Ên
Event-, L€¡gur€ &. Trãvelmanagdnênt

onafhankelljkheidsverklaring lid auditteam

De ondelgetekende,

Funct¡e binnen het auditteam: t¡d

verklaart ¡n te stemmen met de gedragsregelsr vãn Hobéon certiflcering inzake het
onafhankelijk avólten van scholen/opleidingen, zoals deze met auditor zijn kortgesloten

en

verklaart geen zakelijke noch persoonl¡jke binding te hebben, anders dan in het kadervan de

werkzaamheden als lid vân het auditteam van de Visiterende Beoordelende Instantie, met de

betrokken school/ople¡ding{en), tenminste gedurende vijfjaar voorafgaand aan de audiB.
/') .l I ¿' /.

Getekend t"...'.k.h21!¿44eí{ ......,.r...'^1'..N-øx.ti.l* à¿tu

1 Ten aanzen vôn het aspect bnahankel¡jk auditen' het volgende: De leden van het pånel hebben geen

ande€ relatle tot de te audlten ollanist¡e dan dle welke noodzakelijk en onvemude,ijk ls ¡n verband ret
het âud¡tprcces.
De ¡nd¡v¡duele lêden vân het ¿ud¡tteam verklaren daar¡n gæn pefsnlljk belang tt¡j de aæredltat¡e vân de

oplekjlng te hebben, z¡j hebþen dus géén z¡ttlng ln blværtæld een werkveldadviesÊad, beæænveld-
commíssie, Raad van Toezicht, toêlatìngsæmmissie, examencomm¡ssie, extem lid van een ¡ntern audlt-
tæm enz.2 De Nederlands-Vlaamse Accred¡tatieoBanisåtie (NVAO) hanteert æn temijn van ten minste v¡Jf jãar

vooafgaand aan æn aææditatie-audit als p€riode waaryoor Hobrbn de onafhankelijkheid van de betref-

fende audltor garendært.

Hobéoô CeÈfi@rfng ts een ha¡delsa¿ß yan Hobéon 2 b.v. I Rek,nr, 12 32 11 239 ¡ K,v,K. !-GÞve hage 27162787 I FfW 8007.18 379 8,06

Hobæno GGD b.v. js lld van de Raad van organlsat,e'Adviesbureaus (RoÀ)
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Betreft audit door Hobéon Certificering BV van:

Not€nboom Bus¡nêss School

Betreffende de hbo bacheloropleidlng:

Hoger Hotêlmanag€ment en Event-, Lelgurc &
Travclmânagêmênt

Onañankelijkhe¡dsverldaring lid aud¡tteam

De onderyetekende.

Functie b¡nnen het audittêam: I'd

verklaart in te stemmen met de gedragsregelsl van Hobéon Cerlificer¡ng ¡nzake het
onañankelijk avditen vãn scholen/opleid¡ngen, zoals deze met auditor zljn kortgesloten

en

verklaartgeen zakelijke noch persoonlüke b¡nding te hebben, anders dan in het kadervan de
werkzaamheden als lid van het auditteam vân de Vlsiterende Beoordelende Instant¡e, met de

betrokken school/ople¡ding(en), tenminste gedurende vijfjâðr voorafgaand aan de audiP.

Getekend te .l\a¿r.¿.-,
"o 

........8.,.r.r.,,.1nþ-........-t

1 Ten aanz¡en van het aspect 'on8fhônkelijk auditen' het volgende: De lede¡ van het panel hebben geen
andere relâtie tot de te auditen organ¡sðt¡e dan d¡e welke noodzakelijk en onvermUdeluk ls in verband ret
het auditproc€s.
De indlv¡duele leden van het audltteam verklaren daarin geen pelsoonliJk belanq bU de a@æd¡tatie vån de
ople¡ding te heþben. Zij hebben dus géén z¡ttlng ln blvtrbæld æn werkveld¿dvismad, beræÞenveld-
commissle, Raad van Toezicht, toelatingsommissie, examencommissle, extem l¡d vân æn intern audit-
têam enz.2 De I'lederlands-Vlaamse Accred¡tatieoruanisaüe (NVAO) hanteert een termiJn van ten mlnsÞ v¡Jfjaar
væEfgôand aan een aæ€ditatie-audit âls per¡ode waarvoor Hobá)n de onafhankelijkheid van de betref-
fende âuditø garandst.

Hobéon certiflcering ts æn hðnddsnðam van Hotréon 2 b,v. I Rek.nr. 12 32 tt 239 I (,v,K, '*cr¿vohage 27162787 | sTw gooz.tg.¡zg.g.oe

Hobéo¡@ Grep b,v, ls lld van de Ra¿d van Organi$t¡e-Adv¡esbu€ðus (RÔA)
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Betreft audlt door Hobéon Certificering BV van:

Bus¡ness School Notenboom

Betreffende de hbo bachelorople¡ding:

Hog6r Hotelmanagement cn
Event-, Leísure & Trâv€lmanagèment

Onaft ankel¡jkheidsverldaring lld audi$eam

De onderuetekende,

Functie binnen hetauditteaml studenüid

verklaa* in te stemmen met de gedragsregels¡ vân Hobéon Cert¡ficer¡ng inzake het

onathankelijk auditeñ vân scholen/opleidingen, zoðls deze met auditor zijn kortgesloten

verklåart geen zakelijke noch persoonlljke binding te hebben, anders dan ¡n het kader van de

werkzaamheden als lid van het auditteðm van de Visiterênde Beoordelende Instantie, met de

tenminste gedurende v¡jfjaar voorafgaand aan de audiÈ,

Getekend te ......... * il: ll iqlt:

en

betrokken

I Ten aanz¡en vân het aspect'onâfhanke¡ijk audlien' het volgmde: De leden van het panel hebben geen

andere relôt¡e tot de !e audlten organisãtie dan dle welke noodzakelijk en onverm¡Jdel¡jk ¡s ln verband met

het audiÞruffi.
De ¡nd¡vùueþ leden van het audltteam verklaren daarin geen ærsoonlljk belang bli de affiditat¡e vande
otte¡ding te hebben. Z¡j hebben dus géén zitting ln bljvoorbeeld een werkveldadviesraad, beroepênveld-

émm¡si¡e, Raad van Tæzicht, toelattìrgwommissie, examnctmm¡ssle, extem lld v6n e€n ¡ntem audlt-

team enz.2 De Nederlands-Vlaamse Acffeditat¡eorganisue (NVAO) hanteert een termijn vôn ten mlnsbe viJf Jälr ,
væEfgaand aan æn accred¡tatieaudia als periode waaryoor HotÉon de onaft¿nkelijkheld van de betref-
fende auditor qamndært.

HoMoñ Certillæring ts en handetsðam van Hobéon 2 b.v. I Rek,nr 12 32 11 239 I K.v.K, ',s-GGvenhage 21162787 I BTW 8007.18.379.8.06

Hobéon@ Gftp b.v. is lld vån de Rðåd van Organlsatle-Adviesbureaus (ROA)
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Betrefr ðüdit door Hobeon Certif¡cering BV van

Bu¡fnesc School fìlotenboom

Betreffende de hbo bachelorople¡dingen:

BachGlor of 8usínê¡s Adm¡nistrâdofr ând
¡nt€rnatioflal Busincat &. M.nrgement Studleg

Onaft ankelukheidsverklarjng lid auditteam

De ondergetekende,

Funct¡e b¡nnen het ðuditteåm: studentlid

verklaart ¡n te stemmen rnet de gedragsregelsr van Hobeon Cettiflcering ¡nzakehet
onafhankelljk auditen van scholen/ople¡dingen, zoals deze met audltorzijn kortgesloten

verklaart geen zakelijke noch persoonlijke binding te hebben, anders dan ln het kader van de

werkzaamheden als lid van het ôuditteam van de Visiterende Beoordelende Instantie, met de
betrokken tenminste gedurende vijfjaar voorafgaand aan de audiÉ

Getekend te
"p 

......, 
j.3..:.,].j. ..:3çl9

len aanzien van het aspect'onafhankel¡jk aud¡ten' het volgende: De leden van het panel bebben gæn
andere relatie bt de tê audlten o€an¡sôt¡e dan d¡e welke noodzâkelljk en onvemijdelljk 15 ln verb¿nd met
het audltproces.
De ¡nd¡viduele leden mn het audfüeam verklaren daarin gæn pemnlijk belang bij de acd€dltåt¡e van de
opleidhg te hebb€n. Zij hebben dus 9één zitt¡ng ir b¡jvoorbeeld een werkveldadviesraad, beæpsveld-
commiss¡e, Raad van Toezicht, toelatngscomm¡ss¡e, examenæmmiss¡e, extem lid van een ¡ntem audit-
team enz,
Dê Nederlânds-Vlaams Àcf€dltstieolg¿nisatle (NVAO) hanteeft een temijn van Þn m¡nste vijf jaär
væßfgaand a¿n een aaredlbtle-audlt als periode waäruær Hobæn de onaftankelijkheid van de betref-
fènde aud¡tor gaEndeert.

Hobéon Cert¡flcertng ¡s æn hônd€lsnæm van Hobéon 2 b.v. I Rek,ni 12 32 11 239 i K.v.(. '5<Gveîhage 27162787 I 81w 8007.18.379.8,06
Hobéon@ G6ep b,v. is lld vån de Raad van Organlsatie-AdviesÌlureaus {RoA)

en
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Betrefr aud¡t door Hobéon Certif¡cer¡ng BV van:

Bu6lnêss School Not€nboom

Betreffende de hbo bacheloropleidingen:

Bachelor of Business 
^dminístratloñfntcmat¡onal Bus¡nêss & Managêm€nt Studies

Hoger tlote¡manâgem€nt
Event' l'Glsurs & Travêlmðnågem€nt

Onafhankelij kheidsverklari ng lid auditteam

De óndergetekende,

Functie b¡nnen het aud¡tteam: vootzitter

Verklaartintestemmenmetdegedragsregelslvanllobéoncertif¡ceringinzakehetonafT¡anke-
ll auditen van scholen/opleidlngen, zoals deze met aud¡tor zijn kortgesloten

en

verklaart geên zakelijke noch persoonlijke binding te hebben' andere dan in het kader van de

werkzaamheden als lid vân het âuditteam van de Visiterende Beoordelende lns1antle' met de

betrokken school/oPleid¡n9(en), tenminste gedurende vijfjaar voorafgaand aan de audiÉ'

Getekend te Den Haag op 22 dêcember 2010

het vo¡gende: De lede¡ van het pa¡et hebbên gsen aodeE relåtie tot de

þ auditen oroån¡$tle dan d¡e welke noodzakrlÚk eo anvermudelìrk Is ¡n verband met het auditpGs'

Oe ¡ndMddele lden va¡ het auditteañ verldarcn daario lÊen pesonl¡Jk belang bl.,de ãæredlt¡tìe van de opleldhg þ heb'

ben. zli hebbe n dus géén zittl¡g ln bijvæ¡b€eld een werkveldadvì€mad' beroepenveldomñlsie'

ungÍomm¡sie, exðmen@mmlss¡e, erem ¡ld vân een intfi audiûeôm enz

2 
De Nederlands.vlåam* AccrÊdltatieorgðnìgt¡e (NVAO) håßtee¡t een t€ñ¡in vån ten mlnste villjaar voorôfgaðnd ¿an eeû

acsedltatie-aud¡t als p€¡þde wôailot HotÈon de ffifhðnkelÙtùdd van de betreffende audlþr garandært'

Ho¡,éoiceÉifi(edngi!6 tErd€lffimwHobéon2br I n"*- lz:: lt z:s I rvK?6€BúEge27¡627s7 I 8fw80071&379806

Rãad van T@icht, toelâ-
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Betreft audit door Hobéon Certificering BV van:
Bus¡ness school Notenboom

B€treffende de hbo bacheloropleidinqen:

8âchêlor of BusÍness Admin¡stratlon
Intemational Busin€ss & Itlanageñ€nt Studies
Hoger Hotelmänagement
Evenç Leisurê & Trav€lmånãgemênt

Onafhankelijkheidsverklaring lid auditteam

De ondergetekende,

Funct¡e b¡nnen het audltteam; secretaris

verklaart ¡n te stemmen met de gedragsregelsl van Hobéon Cert¡ficering inzake het onafhanke-
/rlk auditen van scholen/opleld¡ngen, zoals deze mêt auditor zijn kortgesloten

verklaaÊ geen zakelijke noch persoonlüke binding te hebben, anders dan in het kader van de

werkzððmheden als lid vän het auditteâm vån de Vis¡tercnde Beoordelende Instant¡e, met de

bêtrokken school/opleidlng(en), tenminste gedurende vijfjaar voorafgaand aan de audit2.

I Ìen aanie¡ v¡n l¡et asped'$ãftônkeluk ald¡ten'het vo'gendei Oe leden van het panel hebtEñ gæn âñde¡ê relðt¡e tot d€

te audilen orgsnist¡e da¡ dle welke noodzakel{k en onv€m¡rd€lijk Ís in verband met het auditproes.

De lndlvidlele ,eden vðn het åûdltteafr ve.kl¿ren dôãrin gæî p(:@nlúk belang bij de accÉdlhtle v¿n de op¡e¡dhg te heb-

ben. Zlj hebben dus 9één zltr¡ng ì¡ bijværbeeld æn werkveldadvleffiad, be@pe.veld@mñ¡ss¡e, Raad van fæ¿icht, t@¡a-

tlng*ommissle, exame¡oñmissle, extem lìd vân æn tntean ðudltteam enz.

2 
De Nederlands-Vhðms A@ditôtieorgÞnlsatie (NVAo) tlantæ¡teen tmijn vân ten miôsteriiljåâr vooÉfgåand aan een

ac@d¡tðtie-8ud¡t als perlode mary@ Hobéon de øafhônkellkheid vôn de betæftnd€ audlto.gãrandært

H'obtucd'fisingisøh¿îdêkÞãmwnHobéon2by I ßek¡r l? 1211 89 I l(vj( 'e6rMhâge27162787 I gTwmrt$?93.06

en
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Betreft åudit door Hobeon Ce.t¡ficerlng BV vån

Busln€ss School Notenboom

Betreffende de hbo bacheloropleidingen:

Erdrclor of Bus¡nê*r Admin¡strâtlon
¡nternational Eusiness & l¿lanâgemênt Studles
Hoger Hotêlmanagêmênt
Event, Lêlsurê & Travelmånagement

Onafhankelijkheidsverklaring l¡d auditteam

Ðe ondergetekende,

Functie binnen het åuditteâm: secretaris

verkfaaft in te stemmen met de gedragsregelsl vãn Hobéon Certificer¡ng inzake hel onafhanke-

/,jk auditen van scholen/opleidingen, zoals deze met auditor zijn kortgesloten

verklaart geen zakelijke noch persoonlijke b¡nding te hebben, anders dan ín het kader van de

werkzaamheden als lid van het auditteãm van de Visiterende Beoordelende lnstantie, met de

betrokken schoo/opleidíng(en), tenm¡nste gedurende vljfjàar voorafgaand aan de audi*,

2010

lTen aanæn v¡¡ het asped'qaftånkel¡lk audlte¡'het volgendei De leden vån hetp¿oel hebben geen anderc retat¡e tot de

te åudltú orgåolst¡ê dsû dle welke noodzakellrk en onvemBdelük is jn ve¡bênd met het audltprc@s,

De individuele leden vôn het audltteðm verklaH daarln g€en perunl¡Jk belång bù de acæditâtie vðn de opÞidlng te heb-

ben. Zl, hebb€n dus géén zittlng ¡n b¡Jvoo.bæld eeñ werkv€ldadví6ræd, be@pe¡veldqomñi$ie, Ra¿d vôn Toe¿cht, toelð-

tlng:scomm¡ssie, exðmencommEsìe, exteñ l¡d van æn ¡ntem ðud¡tÞðm en¿

¿ 
De Nederlands-Vlôâmæ Aøed¡tnt¡eorganietie (NVAO) hðnteed een teñ¡Jn väû ten mlnste vlfjaâr voorafgôand aðô æn

a6edltatþ-åud¡t als periode waåfloor Hobéon de úaftðnkelijkhe¡d van de betrctredde audÊor gnøîdeert,

HóéoncsiñcdrEtsHh{delsemv¡nHobêoì2br I Âel(b¿ 123211239 i KvKl€ffitngezztozzsz I fl,rymz.ta:2r3fi

en
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BIJLAGE IV WERKWIJZ
BESLISREG

E, BEOORDELTNGSPROCEDURE EN
ELS

Werkwijze en beoordelingsprocedure

Werkwijze
Bij de beoordeling van de betreffende (voltijd) opleidingen is uitgegaan van het door de
NVAO vastgestelde "Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs". Daarin staan
de onderwerpen en facetten vermeld waarop een VBI zich bij de beoordeling van een
opleiding moet richten. Voorts zijn daarin opgenomen de criteria aan de hand waarvan een
VBI moet bepalen of de basiskwaliteit van die opleiding als voldoende kan worden
beoordeeld.

Met betrekking tot het specifieke referentiekader van de betreffende opleidingsvariant geldt
het volgende;

Het auditteam heeft dit opleidingsspecifieke referentiekader beoordeeld en vastgesteld dat
het in voldoende mate gespecificeerd is en passend is voor een opleiding Bachelor of
Business Administration, International Business & Management Studies, Hoger Hotel
Management en Events, Leisure & Travel Management op hbo-niveau. Het auditteam heeft
dit kader in zijn beoordeling betrokken.

Beoordelingsprocedu re
De beoordelingsprocedure van Hobéon certificering kent twee hoofdmomenten:

1 Documentenanalyse
Het gaat hier om een analyse en beoordeling van de door de hbo-bacheloropleidingen
Bachelor of Business Administration, International Business & Management Studies, Hoger
Hotel Management en Events, Leisure & Travel Management van Business school
Notenboom aangeleverde schriftelijke informatie: zie Bijlage V.

Op basis van de door opleidingen aangeleverde documentatie, heeft het auditteam zich een
beeld kunnen vormen van de primaire en secundaire processen van de opleidingsvarianten.
Het auditteam heeft dit beeld getoetst aan zaken als: ambitieniveau, toekomstgerichtheid,
innovatief vermogen, kwaliteitsbewaking via interne en externe evaluatíe,
arbeidsmarktrelevantie, resultaatgerichtheid, continui'teit, studenten- en docentenbelangen,

Voorafgaand aan de v¡sitatie werd het management van de betreffende opleiding(en) op de
hoogte gesteld van de voorlopige bevindingen van het auditteam op basis van zijn
documentanalyse.
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2 Audit
De audit was gericht op een actieve 'controle' door middel van een visitaties, uitgevoerd
door een auditteam bestaande uit een kernteam met daarin vier externe onafhankelijke
deskundigen, twee studenten van een verwante opleiding, een voorzitter en twee
secretarissen vanuit Hobéon Certificering.

Onder'controle' moet hier worden verstaan, dat het auditteam op verschillende niveaus
(management, coördinatie, Examencommissie, docenten, studenten, staf) heeft getoetst (i)
of de in de documentatie beschreven beleidsvoornemens en de daaraan gerelateerde
uitvoeringsprocessen zijn geïmplementeerd en (ii) of de overige in de documentatie vervatte
informatie verifieerbaar is.

Deze verificatie door het auditteam geschiedde enerzijds door, zoals hierboven reeds is

aangegeven, meerdere malen hetzelfde onderwerp met verschillende geledingen te
bespreken en anderzijds aan de hand van additionele documentatie en -daar waar het de
huisvesting en de materiële voorzieningen betreft-ook door eigen waarneming.

Aldus had het auditteam voldoende instrumenten om zich op gedetailleerd niveau op de
hoogte te stellen van inhoud, opzet, uitvoering en resultaten van het opleidingsprogramma
en van de daarmee samenhangende personele, organisatorische, materiële en ruimtelijke
voorzieningen.

Het auditteam heeft op deze wijze alle in het NVAO-Accreditatiekader vermelde facetten
beoordeeld, op basis waarvan een samenvattend oordeel per onderwerp werd gegeven.

Een en ander werd vastgelegd in een conceptrapport dat aan de opleidingen werd
voorgelegd voor een toets op eventuele feitelijke onjuistheden.

Beslisregels
Volgens de NVAO-Beslisregels Accreditatie kan een onderwerp slechts 'onvoldoende' of
'voldoende'scoren. Een facet kan evenwel, volgens diezelfde regels, 'onvoldoende',
'voldoende', 'goed' of 'excellent' scoren. Met dit als uitgangspunt, heeft Hobéon

onderstaande beslisregels toegepast.

Onderwerp
A. Een onderwerp scoort'voldoende', indien alle facetten van dat onderwerp tenminste

'voldoende'hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp'onvoldoende'en de

overige tenminste'voldoende' hebben gescoord, mits een acceptabel verbeterplan
beschikbaar is voor het facet met de score'onvoldoende'.

B. Een onderwerp scoort'onvoldoende', indien één facet van dat onderwerp'onvoldoende'
heeft gescoord envoor dit facet geen acceptabel verbeterplan beschikbaar is.

C. Een onderwerp scoort'onvoldoende', ¡ndien meer dan één facet van dat onderwerp
'onvoldoende'heeft gescoord, ongeacht of er voor die facetten acceptabele
verbeterplannen zijn.

Facet
D. Binnen de beoordeling van een facet is ruimte voor een eigen afweging van het

auditteam:
. uitvoering/praktijk weegt zwaarder dan beleid/theorie: beter een goed functionerende

regeling die slecht is opgeschreven, dan omgekeerd;
r primaire processen wegen zwaarder dan secundaire.

s Visitatie heeft op 15 en 16 november in Eindhoven, 17 november in Hilversum en 3 december in

Maastricht plaatsgevonden.
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Extra aantekening
E. Indien voor een onderwerp een hogere score dan'voldoende'gerechtvaardigd is, wordt

dat als'extra aantekening'vermeld en wel met inachtneming van onderstaande regels:
' een onderwerp krijgt de extra aantekening 'goed', indien alle facetten van dat

onderwerp'goed'hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp
'voldoende' en de overige facetten'goed' of 'excellent, hebben gescoordj6¡ een onderwerp krijgt de extra aantekening 'excellent', indien alle facetten van dat
onderwerp'excellent'hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp.goed,
en de overige facetten.excellent, hebben gescoord;¡ een onderwerp krijgt geen extra aantekening, indien één van de facetten van dat
onderwerp'onvoldoende' heeft gescoord.

t Het NvAo-Accreditatiekader.onderscheidt bij onderwerp 2 ("programma,,) acht facetten. Eén ervanbetreft de duur van de opleiding.
Het daarbij vermelde criterium (240 EcTs) is evenwel geen (kwaliteits)criterium, maar een formelevereiste waaraan het programma van een opleiding a priori moet voldóen , wil zij riberhauptñ--.
aanmerking kunnen komen voor een hbobacheloraccreditat¡e. 'Duur' is derhalvivan een åndere ordedan -bijvoorbeeld-'Kwaliteit Personeel'of 'Onderwijsrendement'. Bij de besliss¡ng of het onderweip
"Programma" een extra aantekening 'goed' dan wei'excellent' verOienç wordt het facet .Duur' danook buiten beschouwing gelaten.
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BIJLAGEV GERAADPLEEGDE DOCUMENTEN

Management Review;
Studentenreader;
Onderwijs- en Examen Regeling - OER;
Visitatierapport'Accreditatie Brede bachelor HEAO Business Administration' d.d. 16/12
2004, 25/2 2005, 27/5 2005 geschreven door Hobeon.
Visitatierapport'Accreditatie hbo-bachelor opleidingD ual degree program BA' d.d. L6/12
2004,25/2 2005,27/5 2005 geschreven door Hobeon.
Visitatierapport'Accreditatie hbo-bachelor opleidingHoger Hotelmanagement'd.d. 16/12
2004,25/2 2005 geschreven door Hobeon.
Visitatierapport'Accreditatie hbo-bachelor opleidingHoger Toeristisch Management' d.d.
L6/L2 2004, 25/2 2005 geschreven door Hobeon.
Onderliggende documentatie betrekking hebbend op:
o strategische keuzen en de positie in de markt,
o interne organisatie,
o de (systematiek van) interne kwaliteitszorg en de daarmee samenhangende interne

managementrapportages en verbetermaatregelen,
o ontwikkelingen in het beroepenveld,
o beroeps-enopleidingsprofielen,
o (validatie) eindcompetenties,
o curricula en de interne en externe evaluatie daarvan,
o werkvormen,
o toetsing en beoordeling,
o studiebegeleiding,
o onderwijsrendement.

Inclusief additionele, tijdens de visitatie geraadpleegde, documentatie:
. overzichten van de samenstelling van de werkveld-gremia waarmee de opleidingen

overleg voeren;
¡ verslagen van die bijeenkomsten met het werkveld;
. overzicht CV's van (gast)docenten;
¡ verslagen van de functioneringsgesprekken met docenten;
! verslagen van docentevaluaties;
r verslagen van studievoortgangsgesprekken metstudenten;
. detailbeschrijving van modules, cases en de daaraan gekoppelde opdrachten;
. stageverslagenen -beoordelingen;
. de'beroepsproducten'die gedurende de opleiding door studenten worden opgeleverd;
. de'eindproducten'van studenten,
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Bijlage V HUISHOUDELIJK REGLEMENT TOETSEN 26.

Artikell
De aanmelding voor een toets geschiedt overeenkomstig de richtlijnen die in de OER zijn vastgesteld
De examencommissie kan in bijzondere gevallen afwijkingen toestaan van het bepaalde met
betrekking tot de plaats en het tijdstip waar op de aanmelding uiterlijk moet zijn geschied.

Artikel2
De schriftelijke toetsen worden afgenomen volgens een rooster dat ruim voor de toetsperiodes
wordt bekend gemaakt.

Artikel3
De student is verplicht bij het betreden van de tentamenruimte een geldig legitimatiebewijs te
kunnen tonen.

Artikef 4
De student dient L0 minuten voor aanvang in het examenlokaal aanwezig te zün. Het tentamen start
exact op de aangegeven tijd. Studenten die te laat zijn wordt de toegang tot de examenru¡mte
geweigerd. Uitsluitend op gezag van de tentamenleider of van een lid van de examencommissie kan
de student als.nog worden toegelaten. Gedurende het eerste half uur van het schriftelijke tentamen
mag door geen student de examenzaal worden verlaten. ln geen geval wordt toegestaan het werk
later dan op de voorgeschreven sluitingst¡jd van het tentamen in te leveren, tenzij een lid van de
examencommissie anders beslist. ln bijzondere situaties is de voorzitter van de examencommissie of
de tentamenleider gerechtigd een afwijkende regeling te treffen.

Artikel5
De student dient zelf schrijfbenodigdheden voor een schriftelijk tentamen bij zich te hebben.
Daarnaast mag de student alleen de door de examencommissie toegestane hulpmiddelen bij zich
hebben. Tentamenpapier wordt door de examenorganisatie verstrekt. Zelf meegenomen
tentamenpapier, kladpapier en/of tekenpapier mag niet gebruikt worden bij het tentamen.

Artikel6
De examencommissie zorgt dat ten behoeve van de schriftelijke examinering surveillanten worden
aangewezen, die erop toezien dat het tentamen in goede orde verloopt.

ArtikelT
Aanwijzingen die door de surveillant bij aanvang, tijdens of na afloop van het schriftelijke examen
worden gegeven, dienen door de student te worden opgevolgd.

ArtikelS
De student neemt plaats aan de tafel die door de surveillant, dan wel een lid van de
examencommissie, wordt aangewezen. Aan een tafel wordt slecht door één student plaatsgenomen

Artikel9
Op de tafel waaraan de student werkt voor een schriftelijk tentamen, mogen zich uitsluitend
bevinden:
- de verstrekte opgave,
- het verstrekte papier,
- schrijfbenodigdheden,
- de door de examencommissie toegestane hulpmiddelen.
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Artikell0
Jassen, tassen, etuis, mobiele telefoons, eten en drinken worden onder toezicht van de surveillant
vóór in het examenlokaalgedeponeerd. Telefoons moeten uitgeschakeld zijn.

Artikelll
Het is de student niet toegestaan de tentamenruimte tussentijds te verlaten, tenzij met toestemming
van de surveillant. Gedurende het eerste half uur van de exament'rjd mag niemand het lokaal

verlaten. De student die klaar is, mag na 2/3 van de voorgeschreven examentijd het lokaalverlaten
nadat hij zijn werk ingeleverd heeft. Daarna kunnen studenten elk kwartier het lokaal verlaten.

Artikel12
De student die niet voldoet aan het bepaalde in de artikelen 3 tot en met 11 kan door de

tentamenleider, of namens deze door de surveillant, worden uitgesloten van verdere deelname aan

het tentamen.

Artikel13
ln geval van fraude kan de tentamenleider, of namens deze de met het toezicht belaste surveillant,
de student uitsluiten van verdere deelname aan het desbetreffende tentamen. De examencommissie
ligt een sanct¡e op conform art. 8 examenreglement.

Artikel14
Studenten kunnen voor klachten gebruik maken van het formulier 'Klachten' dat op het portaal staat.

De examencommissie neemt een klacht in behandeling waarover de klager digitaal wordt
geïnformeerd.

Artikel15
De student tekent de presentielijst als de uitwerking wordt ingeleverd. Het ingeleverde werk dient te
zijn voorzien van naam van de student, naam van het examenvak of-onderdeel en de datum. Ook de

student die geen uitwerking heeft gemaakt, levert een uitwerkingenbad in met zijn volledige naam +

dagtekening.

Artikel 16
Een exemplaar van het examenreglement (met bijlagen) ligt gedurende het tijdvak dat schriftelijke
tentamens worden afgenomen ter inzage bij het secretariaat van de vest¡ging.

ArtikellT
De voorlopige uitslag van de schriftelijke toets wordt uitsluitend meegedeeld via het
registratiesysteem Schoolfit. De definitieve uitslag wordt vastgesteld door de examencommissie en

namens haar bekend gemaakt.

Artikel18
Na bekendmaking van de voorlopige uitslag heeft de student gedurende 10 werkdagen het recht op
inzage in de uitwerkingen van zijn tentamen en de beoordeling. De vestigingsdirecteur stelt nadere

regels vast ter bevordering van een effectieve procedure van inzage. Bij de inzage wordt de student
gewezen op de mogelijkheid bezwaar tegen de uitslag aan te tekenen bij de examencommissie.
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Bijlage Vl PROCEDURE VAN INSCHRIJVING BtJ TOETSEN EN HERKANSTNGEN

Degenen die aan de hogeschool als deelnemer zijn toegelaten, hebben toegang tot de
examenvoorzieningen. Aan de toegang zijn de volgende aanvullende eisen gesteld:

- in de stud¡egids kan worden vereist dat voor de toegang tot bepaalde toetsen andere
toetsen of examenonderdelen met goed gevolg zijn afgelegd;

- het college- en examengeld dient tijdig te zijn voldaan, het instellingsbestuur geeft
voorschriften in dezen;

- studenten moeten zich op de juiste wijze aanmelden voor een herkansing;
- extranei moeten z¡ch altijd aanmelden voor een toets of een herkansing.

De vestigingsdirecteur draagt et zorg voor dat de aanmelding voor de herkansingen geschiedt door
middel van een inschrijving via het portaal. Andere vormen van inschrijving zoals e-mail, brief of
aanmelding in persoon zijn niet mogelijk.

De inschrijving kent een uiterste inschrijvingsdatum waarna aanmelding niet meer mogelijk is. De
vestigingsdirecteur draagt zorg voor een eenduidige communicatie over deze fatale datum.

Kandidaten zijn verplicht deelte nemen aan de toetsen behorend bij de onderwijsperiode die zij
volgen en aan de herkansingen waarvoor zijzich hebben aangemeld. Bij niet-deelname is tijdige
afmelding verplicht. ln de cijferadministratie wordt dan het cijfer 1,0 vastgelegd.
De kandidaat die niet heeft deelgenomen aan de toets of de herkansing kan deelnemen aan de
eerstvolgende herkansingsperiode waarin de betreffende toetsing op het rooster staat. lndien ook de
daaropvolgende herkansing geen voldoende beoordeling oplevert kan de student zich, met redenen
omkleed, wenden tot de examencommissie.

Een student of extraneus kan in een herkansingsperiode inschrijven voor ten hoogste vijf toetsen

Een student of extraneus kan een schriftelijke toets ten hoogste twee maal herkansen. Toetsen uit de
propedeuse fase kunnen ten hoogste drie maal herkanst worden. ln een studiejaar staan twee
herkansingsmogelijkheden voor de vakken uit de propedeuse fase in het jaarrooster.

Herkansingen zijn alleen mogelijk tijdens de herkansingsperiodes zoals die in het jaarrooster staan

3
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Bijlage Vll VRIJSTELLINGEN

Business School Notenboom kan een student vrijstelling verlenen op basis van diens diploma's,
getu¡gschriften en/of certificaten. Een bewijs van deelname, zonder eindresultaat, levert geen

vrijstelling op. Er wordt een vrijstelling gegeven voor de praktijkvakken en de stageperiode (BPV) uit
het eerste jaar als er sprake is van een aantoonbare elders verworven competentie (EVC). Voor de

stageperiodes uit het derde en vierde jaar (tweede en derde jaar voor het/øst trock programma)
worden geen vrijstellingen verleend.

De student vraagt de vrijstelling digitaal aan bij de examencommissie door middel van het formulier
'Aanvraag vrijstelling' dat op het studentenportaal is te vinden. De student voegt digitaal de vereiste
kopieën bij van diploma's, getuigschriften, certificaten en cijferlijsten. Daarnaast levert de student
ook andere relevante documenten aan waarmee de inhoud van de gevolgde opleiding, training of
cursus aangetoond kan worden. Onvolledige en/of met onvoldoende documenten ingediende
verzoeken worden niet in behandeling genomen.

De examencommissie verleent alleen vrijstelling voor modules die onderdeel zijn van een

beroepsopleiding. Vrijstellingen worden verleend voor gehele modules en voor onderdelen daarvan

Een vrijstellingsverzoek wordt toegekend indien de module voor 90%o of meer wordt afgedekt door
de eindtermen van de behaalde diploma's, getuigschriften en/of certificaten (kennis, inzicht,
vaardigheid, attitude); en de module een vergelijkbare studiebelasting heeft als de module op basis

waarvan vrijstelling wordt aangevraagd; en voor het betreffende vak een voldoende is behaald; en

de betreffende diploma's, getuigschriften en/of certificaten op basis waarvan vrijstelling wordt
aangevraagd niet ouder zijn dan zes jaar bij het indienen van de aanvraag.
Bij een afgiftedatum langer dan zes jaar geleden kan recente relevante werkervaring een rol spelen
bij het toekennen van een vrijstelling. Een cv moet dan worden meegestuurd waaruit duidelijk blijkt
dat de student zijn kennis/vaardigheid op peil heeft gehouden.

Wanneer de examencommissie van mening is dat een deskundige het verzoek moet beoordelen,
wordt het verzoek naar deze deskundige gestuurd. De deskundige beoordeelt het verzoek en geeft
de examencommissie advies. De examencommissie neemt op basis van dit advies een besluit.
De student wordt digitaal geïnformeerd over de beslissing van de examencommissie. Een kopie van
het besluit wordt opgenomen in het digitale studentendossier en in het digitale archief van de
examencommissie.

De vestigingsdirecteur is gemandateerd vrijstell¡ngen te verlenen:
- voor de lessen en de toets Sociale Hygiëne aan studenten met een diploma Middelbare

Hotelschool of Horecaondernemer;
- voor de lessen en de toetsen Restaurant bedrijfskunde 1 en 2 aan studenten met een

diploma Middelba re Hotelschool of Horecaondernemer;
- voor de lessen en de toetsen Praktijk keuken en Praktijk serveren aan studenten met een

diploma M iddelbare Hotelschool of Horecaondernemer;
- voor de lessen en de toets Food & Beverage L aan studenten met een diploma Middelbare

Hotelschool of Horecaondernemer.
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1.1

1.2

1.3

1.4

INLEIDING

Aanleiding
Flexibele opleidingen en maatwerktrajecten die studenten in staat stellen een oplei-
ding vlot te doorlopen zijn een groot goed. Korte of intensieve opleidingen of trajec-
ten 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 ondezoek (WHW). Ervaringen in het toezicht, publiek toegan-
kelijke 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 lan-
delijk onderzoek van de inspectie. Nadere informatie over het onderzoek is opgeno-
men 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 eindkwa-
lificaties of de studeerbaarheid van het programma?

Bezoek aan de instelling
Het bezoek aan Business School Notenboom (BSN) vond plaats op L2 maart 2OL2,
te Eindhoven. Voor het onderzoek naar verkorte opleidingstrajecten was de oplei-
ding Events, Leisure and Travelmanagement (ELT) geselecteerd. Overeenkomstig
Croho gaat het om een voltijdopleiding. Tijdens het bezoek is gesproken met verte-
genwoordigers van het bevoegd gezag, met de verantwoordelijken voor de opleiding
en met vertegenwoordigers van de examencommissie. Er is één examencommissie
voor de vier bacheloropleidingen en de drie locaties.

Rapportage
Na het bezoek is een conceptrapportage opgesteld die aan de instelling is voorge-
legd ter correctie van feitelijke onjuistheden. Over de conceptrapportage heeft op 4
juni 2012 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.

3
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2.t

BEVINDTNGEN

Algemeen

Business School Notenboom (BSN), ook handelend onder de naam Hogeschool No-
tenboom, is onderdeel van de Notenboom Onderwijsgroep. Daarbinnen opereren
twee onderwijsinstellingen: Instituut Notenboom (beroepsopleidingen op mbo en
hbo niveau) en het Erasmus College (havo en vwo). Het onderwijs wordt aangebo-
den op drie locaties: Eindhoven, Maastricht en Hilversum.

BSN biedt vier hbo-bacheloropleidingen aan in het economisch domein: Bachelor of
Business Administration (BBA), International Business and Management Studies
(IBMS), Hoger Hotelmanagement (HHM) en Events, Leisure &Travel Management
(ELT). In het voorlichtingsmateriaal (website, brochure studiejaar 20t2/13) wordt
voor drie van de vier opleidingen een andere naam gebruikt dan in het Croho gere-
gistreerd staat. Aan de vier bacheloropleidingen stonden in het studiejaar 2OLO/1,L
in totaal 459 studenten ingeschreven. BSN biedt geen deeltijd- of duale opleidingen
aan. In april 2012 zijn vier Associate degree programma's goedgekeurd door de
NVAO. Deze zijn niet in dit onderzoek betrokken; dit onderzoek betreft alleen de
opleiding Bachelor in Event, Leisure & Travel management.

Volgens de studiegids en andere documenten is'labour market readiness' een be-
langrijk leidend principe voor de hbo-bacheloropleidingen. BSN omschrijft dit con-
cept als volgt: 'de opleidingen richten zich niet alleen op het behalen van een hbo-
diploma, maar bevatten ook elementen om ervaring op te doen in de beroepsprak-
tijk. Door deze aansluiting beoogt BSN de kans van de afgestudeerde op een functie
op de arbeidsmarkt vergroten.' (Studiegids ELT, januari 2OL2, blz,5). In het docu-
ment SLC Map 2011 - 20I4/tS hbo van september 2011 worden het beroepsprak-
tijkgerichte karakter van de opleidingen en de rol van de studieloopbaancoaching
(SLC) helder beschreven. Kenmerkend voor de sterke beroepsgerichtheid van de
opleidingen is de belangrijke rol van de beroepspraktijkvorrhing.

BSN richt zich op voltijdstudenten die direct afkomstig zijn uit het voortgezet onder-
wijs en het mbo en biedt geen maatwerkopleidingen aan in de vorm van individuele
en/of groepsleertrajecten. Tot september 2010 heeft BSN zijn bacheloropleidingen
verzorgd op basis van een curriculum met een nominale doorlooptijd van drie jaar
en twee maanden. Met ingang van het studiejaar 2OLO/LL heeft BSN de structuur
van de opleiding aangepast en ingericht met een duur van vier jaren. De opleidingen
kennen een propedeutische fase van 60 EC en een postpropedeutische fase van 180
EC. Om meerdere redenen heeft de inspectie de opleiding ondanks deze aanpassing
geselecteerd voor het onderzoek (ver)korte en versnelde trajecten. In de eerste
plaats is het driejarige programma weliswaar in afbouw, maar ook voor zittende
studenten is borging van de kwaliteit van belang. Daarnaast is er nog steeds sprake
van het aanbieden van een verkort programma: ambitieuze studenten kunnen een
fasttrack volgen met een programma dat een nominale studieduur van drie jaar
kent. Het feit dat er nog geen studenten zijn toegelaten tot de fasffrack wil niet zeg-
gen dat het aanbod niet goed verantwoord moet zijn.

De vier bacheloropleidingen van BSN zijn in 2005 geaccrediteerd. Ter voorbereiding
op hernieuwde accreditatie heeft BSN het onderzoekspanel gevraagd een clusterge-
wijze visitatie van de vier opleidingen uit te voeren. Het panelbezoek heeft in 2010
plaatsgevonden en resulteerde in een positief advies aan de NVAO. Naar aanleiding

3478585 (Ver)korte opleid¡ngen ¡n het hoger onderu¡js, rapportage BSN
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2.2

van een signaal over de beoordeling van scripties besloot de NVAO in 2011 een na-
der ondezoek uit te voeren naar het gerealiseerde niveau. De conclusie van de
commissie was dat het niveau van alle vier de opleidingen verbetering behoefde. De
opleidingen zitten in een herstelperiode.

Op 30 januari 2072 heeft de instelling een herstelplan bij de NVAO ingediend. Een
panel van deskundigen heeft op 28 februari 2012 positief geadviseerd over het her-
stelplan. Op 17 april 2012 heeft de NVAO besloten de lopende accreditatie van de
vier opleidingen eenmalig te verlengen tot en met 1 april 2013. De hbo-opleidingen
van BSN bevinden zich dus momenteel in de herstelperiode als bedoeld in artikel
5a.12a. van de WHW.

De instelling vraagt uiterlijk 1 oktober 2Ot2 accreditatie van de opleidingen aan. De
NVAO benoemt het panel voor de uitgebreide opleidingsbeoordeling en coördineert
het in zijn werkzaamheden. Uiterlijk 1 april 2013 neemt de NVAO een besluit over
heraccreditatie.

De bevindingen in dit rapport zijn gebaseerd op de situatie aangetroffen tijdens het
bezoek bij de opleiding ELT op 12 maart 2012 toen het herstelplan al enkele maan-
den in uitvoering was, aangevuld met bevindingen gebaseerd op de informatie die
de NVAO op 17 april 2012 openbaar heeft gemaakt.

Aspecten beoordelingskader

Onderstaand worden de bevindingen beschreven ten aanzien van de relevante af-
zonderlijke onderdelen van het waarderingskader.

Wat de afzonderlijke bevindingen betreft zijn de mogelijke uitkomsten
J (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

a

a

5

ÎOELATING & II{TAKE
1.1 fnformatie. Het instellingsbestuur verstrekt goede informatie over de instelling, het onderwijs, de oplei-

dingsvormen, de instroommogelijkheden en de toelatingsvoorwaarden aan studenten en aanstaande studen-
ten (7.13 en 7.15 wHW)

1. Algemeen fnformatie over de opleiding ELT
De opleiding Events, Leisure & Travel Management stond voorheen in Croho geregistreerd
onder de namen 'Hoger Toeristisch Management'en 'Hoger Toeristisch Management en Eve-
nementenorganisatie'. Over de naamsverandering heeft BSN overleg gehad met de NVAO.
Hoewel de nieuwe naam in het Croho geregistreerd staat en de accreditatie onder de nieuwe
naam is aangevraagd, wordt de opleiding op de website van BSN Internat¡onaal Toeristisch
Management genoemd (22 april 2012). Wel wordt.op de website vermeld dat afgestudeerden
het diploma bachelor in Events, Leisure & Travel Management ontvangen,

Vanwege een gebrek aan belangstelling is de opleiding in het studiejaar 2OII/L2 op geen
van de drie locaties gestart. Aangezien defasttrack pas per 1september2011 wordtaange-
boden, zijn er momenteel geen fasttrackstudenten bij deze opleiding. Dit is wel het geval bij
de andere opleidingen,

Onderwijs- en examenregeling (OER)
Er is niet één document dat de onderwijs- en examenregeling in de zin van de WHW vormt,
De studiegids en het document dat OER heet, geven samen de meeste informatie die artikel
7.13 van de WHW voorschrijft. De informatie over de inhoud van de opleiding is echter ma-

3478585 (Ver)korte opleid¡ngen ¡n het hoger ondem¡js, räpportage BSN



ger en ook ontbreekt adequate informatie over de tentamen- en examenvormen, het aantal
en de volgtijdelijkheid van de tentamens en de momenten waarop deze afgelegd kunnen
worden, Deze informatie is pas na aanvang van de opleiding beschikbaar. De inspectie merkt
op dat dit niet wenselijk is, omdat dan niet gewaarborgd ¡s dat studenten te allen tijde weten
onder welke voorwaarden zij volgens de OER zijn ingestroomd. Dit betekent dat (aankomen-
de) studenten zich geen goed beeld kunnen vormen over de opleiding en dat zij niet in staat
worden gesteld opleidingsmogelijkheden te vergelijken, hetgeen niet in overeenstemm¡ng ¡s
met artikel 7.15, eerste lid, van de WHW.

2, Toelating
Is de informatie
over toelating,
vooropleiding en
plaatsing duidelijk?

D OER/studiegids, website en voorlichtingsbrochure bieden adequate informatie over de
vooropleidingse¡sen. De informatie over de wijze waarop de toelatingsprocedure ver-
loopt, behoeft verbetering. De studiegids vermeldt niets over de toelating. Dat elke stu-
dent een rnfake-assessrnent doorloopt, blfkt alleen indirect doordat het intake-
assessmen¿ genoemd wordt in artikel 18 (vrijstelling van het propedeutisch examen en
van toetsen) van de OER.

De informatie over de toelating tot de fasttrack is op enkele punten onderling tegenstrij-
dig. In artikel 17a van de OER (studiegids blz.26) is de toelating tot de fasttrackals
volgt geregeld : 'Een student met een vwo-diploma heeft automatisch toegang tot het 3-
jarig studieprogramma. Om toegelaten te worden tot het tweede jaar van het fasttrack-
programma moet de student voldoen aan de voorwaarden uit artikel 17 b. Voor studen-
ten met een ander diploma zijn de toelatingsregels als volgt: na de eerste toetsperiode
van het eerste jaar mogen op de cijferlijst ten hoogste twee onvoldoendes staan waar-
van geen cijfer lager dan 5,0; de student moet vervolgens deelnemen aan de herkansing
en daar de onvoldoende(s) verbeteren tot een voldoende cijfer(s).'
In het document'SLC map 2011-2014/15'staat de toelating tot het driejarige program-
ma anders omschreven (blz. 8): 'Om voor het fasttrack traject in aanmerking te komen
moeten studenten dit bij de intake aangeven. Vervolgens wordt na afronding van trimes-
ter 7 zorgvuldig geëvalueerd of de student het intensieve programma daadwerkelijk
aankan. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de student alle onderdelen met een
voldoende moet hebben afgesloten.'

De website meldt dat kandidaten ouder dan 2I jaar toelaatbaar zijn met een'Certificaat
27+ toets'. Niet duidelijk is hoe de student dit certificaat kan behalen en of certificaten
van andere hogescholen worden geaccepteerd. Deze handelswijze is niet in overeen-
stemm¡ng met artikel 7.13, eerste lid, in samenhang met artikel 7,29, tweede lid, WHW.
Het komt zelden voor dat de 21+ toets nodig is, want de doelgroep van BSN bestaat
voornamelijk uit directe schoolverlaters, aldus het management,

3. Beroeps-
prakt¡jk-
vorming

Is duidelijk welke
eisen worden ge-
steld, welke functie
de werkkring ver-
vult in de opleiding
en hoe dat beoor-
deeld wordt?

¡ BSN b¡edt alleen voltijdopleidingen aan; een werkkring speelt geen rol, Wel bestaat een
aanzienlijk deel van de opleiding uit beroepspraktukvorming, namelijk 58 EC + 15 EC

afstuderen. Studenten gaan tijdens hun studie drie keer op stage. In het verleden viel
het afstuderen gedeeltelijk samen met de stage in het derde jaar. Per 2009 is een sche¡-
ding tussen stage en afstuderen ingevoerd, Het zijn nu twee aparte trajecten die overi-
gens wel binnen dezelfde organisatie worden uitgevoerd. In het herstelplan is erin voor-
zien dat een scheiding tussen begeleiding en beoordeling van afstudeerders werd aange-
bracht, De invulling van en de eisen aan de beroepspraktijkvorming staan helder be-
schreven in het document SLC-Map 2OII-2OI2/LS hbo.
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4. Studielast
Is de informatie
over opleidingsduur
en studielast ade-
q uaat?

D Het standaardprogramma van de vier bacheloropleidingen wordt aangeboden in vier
leerjaren van elk 60 EC met een gemiddelde studiebelasting die volgens de studiegids 40
uur per week bedraagt, Het studiejaar is ingedeeld ¡n dr¡e trimesters waarbinnen in to-
taal 42 weken onderwijs wordt aangeboden. Het gemiddeld aantal weken is echter 40
want jaar 2 bestaat uit 36 weken. ln de fasttrack bestaat het eerste jaar uit 45 weken,

De fasttrack bestaat uit drie jaar van 80 EC. In het eerste jaar (45 weken) moeten fasf-
trackstudenten dus gemiddeld een kleine 50 uur per week aan hun studie besteden; in
jaar 2 en 3 ligt dat gemiddelde op 53 uur, In de studiegids is een tabel opgenomen met
per jaar en trimester de vakken met de EC (blz 17 - l9); een dergelijk overzicht ont-
breekt voor de driejarige variant. In het document SLC Map 20tt -2OL2/2015 hbo (blz.
13 en 14) staan wel overzichten die het mogelijk maken de opbouw van de vierjarige en
de driejarige variant met elkaar te vergelijken, In deze overzichten ontbreekt echter het
aantal EC per studieonderdeel. De OER is op dit punt niet in overeenstemming met arti-
kel 7.13, tweede lid, aanhef en onder e, van de WHW.

In de voorlichtingsbrochure wordt op sommige plaatsen de driejarige opleiding nog als
de standaardopleiding gepresenteerd.

BSN beschikt over studielastnormen per programmaonderdeel of studieactiviteit (college,
voorbereiden, college bijwonen, opdrachten maken, literatuurstudie), Deze normen zijn
opgenomen in het curriculum van de opleiding, Dit is voor studenten beschikbaar op het
portaal en wordt door de docent behandeld bij aanvang van elk nieuw onderdeel, In de
wettelijk voorgeschreven documentatie (OER en studiegids) is deze informatie echter
niet opgenomen.

5. Vrijstellingen
Is de informatie
over vrijstellings-
mogelijkheden dui-
delijk?

t Artikel 18 OER bepaalt dat de examencommissie vrijstellingen kan verlenen indien een
student eerder met goed gevolg in het hbo toetsen heeft afgelegd of buiten het hbo ken-
nis en vaardigheden heeft opgedaan. Paragraaf 3.4 (blz.33 en 34 studiegids/OER) geeft
duidelijke informatie over de vrijstellingsprocedure en bepaalt dat de instellingsdirecteur
en de locatiedirecteuren gemandateerd zijn vrijstellingen te verlenen voor instromers
met een mbo-diploma van een verwante opleid¡ng. Deze vrijstellingen z¡jn duidelijk om-
schreven. Eventuele vrijstellingen voor andere doelgroepen komen zelden voor. Deze
vallen onder de verantwoordelijkheid van de examencommissie. BSN kent geen officiële
evc-procedure, De vestigingsdirecteur voert het intake-assessment uit,

1.2 Is de uitvoering van bovenstaande conform de interne regels (voor zover na te gaan) en de
wHw?

1. Toelating
/intake

Leeft de instelling
de betreffende
voorschriften na?

J BSN past de wettelijke ¡nstroomeisen toe: de studenten die instromen hebben een mbo-
niveau 4-diploma, een havo-diploma of een vwo-diploma.
De vestigingsdirecteur voert met elke nieuwe student een intakegesprek. De directeur
vult naar aanleiding van het gesprek een intakeformulier in, De intakeformulieren ver-
melden vaak onder meer of de student deficienties heeft, Op de intakeformulieren is niet
aangegeven of met de student besproken is of hij belangstelling heeft voor het volgen
van de fasftrack en zo ja, of hij zich bewust is van de consequenties die dat heeft voor
de verdeling van de studielast over het jaar,
Het projectplan 'Borging gerealiseerd eindniveau'meldt dat de documentatie van de in-
take verbeterd zal worden. De inspectie heeft een vernieuwde versie van het formulier
ontvangen. Deficiënties (vooral rekenen en taal) krijgen daarin meer aandacht, Het
nieuwe formulier bevat nog geen duidelijke verwuz¡ng naar bespreking van de mogelijk-
heid van de fasttrack; het formulier is echter nog in ontwikkeling,

Verreweg het grootste deel van de studenten stroomt direct in vanu¡t het voortgezet
onderwijs of het mbo; het komt dus zelden voor dat er een certificaat van de 21+toets
moet worden gevraagd.

2. Beroeps-
praktijk-
vorming

Wordt op adequate
wijze vastgesteld of
de werkkring/
werkervaring rele-
vant is?

J Het document SLC Map 2017 - 2OL4/L5 bevat duidelijke beschrijvingen van de eisen
waaraan bpv-plaatsen moeten voldoen, De inspectie heeft de formulieren kunnen inzien
die BSN gebruikt om te beoordelen of de bpv-plaatsingen aan de eisen voldoen.
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3. Stud¡elast
Is er informatie
over de werkelijke
studielast en is de-
ze in overeen-
stemming met de
genormeerde stu-
d ielast?

D BSN verkrijgt op drie manieren zicht op de studielast en studeerbaarheid:
1. Als een integraal onderdeel van de studenten enquête waarbij gevraagd wordt naar

de studielast en de aansluiting van het programma bij het aantal credits;
2. Als onderdeel van interne evaluaties waarbij gevraagd wordt naar het aantal beste-

de uren;
3, Als onderdeel van Studie en loopbaancoaching waarbij coaches (continu) feedback

krijgen van de studenten over de gang van zaken (studeerbaarheid) van de oplei-
ding en onderdelen.

BSN heeft hierdoor zicht op de studielast in het algemeen en op de studeerbaarheid van
het programma, Wat ontbreekt zijn specifieke evaluaties van de gerealiseerde studielast
(in bijvoorbeeld studie-uren per programmaonderdeel of tijdseenheid), de werkelijke
stud¡e¡ast van studenten, eventuele verschillen tussen (groepen) studenten, etcetera. De
instellinq handelt hiermee n¡et in overeenstemm¡nq met artikel 7.14 van de WHW,

4. Vrijstel-
lingen

Worden vrijstellin-
gen verleend over-
eenkomstig de
voorschriften?

J Het management geeft aan dat BSN slechts bij uitzondering vrijstellingen verleent. De
dossiers bevestigen dit beeld, Een student komt alleen in aanmerking voor vrijstellingen
als hij een verwante mbo-vooropleiding heeft gevolgd, of relevante hbo-kennis heeft
opgedaan. Er zijn alleen vrijstellingen mogelijk voor de beroepspraktijkvorming in het
eerste jaar indien er sprake is van aantoonbare relevante werk- en leerervaring. Dit ge-
beurt bijna nooit,

Overig
5. Maximale stu-

dieduur c,q.
maximaal aan-
tal jaar colle-
gegeld

Studenten mogen onbeperkt ingeschreven staan bij de opleiding, Studieresultaten blijven
maximaal drie jaar geldig. BSN merkt dat het regelmatig voorkomt dat een student niet af-
studeert doordat deze op een stageplek blijft hangen en tegelijkertijd ingeschreven blijft aan
een opleiding, Voor alle bacheloropleidingen geldt dat studenten slechts onder bepaalde
voorwaarden tot het volgende studiejaar worden toegelaten. Deze voorwaarden zijn duidelijk
omschreven in de OER; de voorwaarden gelden zowel voor de fasttrack als voor de vierjarige
opleid ing.

Voorheen hoefden studenten na dr¡e jaar geen collegegeld meer te betalen. Met ingang van
2011 is dit veranderd. Studenten moeten nu elk studiejaar collegegeld betalen, In hun laats-
te studiejaar is het te betalen bedrag afhankelijk van het aantal maanden dat ze nog stude-
ren.

Op bas¡s van ervaringen uit de tijd dat de opleiding standaard in drie jaar werd aangeboden
schat het management in dat ongeveer 30 procent van de studenten de fastfrack kan doorlo-
pen,

6. Informatie over
status van de
instelling / op-
leidinq

Met de invoering van de Wet versterking besturing is het fenomeen 'aanwijz¡ng'vervangen
door de'rechtspersoon hoger onderwijs', die één of meer geaccrediteerde opleidingen in huis
kan hebben. Er zijn echter nog verschillende documenten waarin BSN zichzelf een aangewe-
zen instellinq noemt.

2. ONDERWIJS
2.t Informatie. Het ¡nstell¡ngsbestuur verschaft tijd¡g goede informatie over de inhoud van het onderwijs

(7.L3,7.15). Het instellingsbestuur stelt voor elke opleiding of groep van opleidingen een OER vast met
duidelijke en volledige informatie over de opleiding (7.13), De informatie is zodanig dat de student zich een
goed oordeel kan vormen over de inhoud en de inrichting van het onderw¡js en de examens en opleidings-
mogelijkheden kan vergelijken (7.15).

1. Eindtermen
Is de informatie over de
eindtermen duideliik?

J Ja, de eindkwalificaties staan op blz. I2-L6 van de studiegids en in SLC Map (blz 1B-
21) uitgebreid opgenomen.

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

D De informatie in de studiegids over de inhoud van de opleiding is mager. De opbouw
van de opleiding (leerlijnen en eindtermen) staat wel beschreven, maar de specifie-
ke vakken/modules niet; daarvoor moeten de modulebeschrijvingen geraadpleegd
worden. Deze zijn digitaal beschikbaar op het portaal van de opleiding (volgens blz,
20 studiegids). Tijdens het bezoek heeft de inspectie de Moduleboeken kunnen in-
zien waarin duidelijke informatie staat opgenomen over de vakinhoud, het aantal
studiepunten, en de werkvormen. In de SLC-Map staan de studiebegeleiding en de
stages helder beschreven. De instelling heeft aangegeven de informatie in de stu-
dieqids over de inhoud van de opleidinq te zullen herzien.

3. Varaanten J Het gaat om een voltUdopleiding van vier jaar. Studenten met een vwo-diploma of
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Zijn de opleidingsvor-
men (vt, dt, du, Ad) en
-varianten (regulier,
intensief, verkort,
maatwerk, etc.) duide-
lijk?

met veel ambitie kunnen het driejarige programma volgen (de fasttrack), Er waren
ten tijde van het inspectieonderzoek geen andere varianten. In april 2012 zijn vier
Ad-programma's goedgekeurd, Deze zijn niet in dit onderzoek betrokken,

4. Stud¡evooÉgang
Is duidelijk hoe de stu-
dievoortgang wordt be-
waakt?

¡ Elke student krijgt bij toelating een studieloopbaancoach (SLC), die hem of haar
begeleidt. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden blijft de SLC gedurende de
gehele studie dezelfde persoon. De SLC speelt een belangrijke rol bij de bewaking
van de studievoortgang. BSN houdt een aanwezigheidsregistratie bij en werkt met
een bindend negatief studieadvies. Voor elke overgang naar een volgend studiejaar
is in de OER geregeld aan welke voorwaarden moet ziin voldaan.

5. Propedeuse
Is sprake van een pro-
pedeutische fase van 60
EC?

J Er is een propedeutische fase van 60 EC.

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

tentamens en de examens (7.13).
1. Bevat de OER ade-
quate informatie over
de tentamen- en exa-
menvormen, het aantal
en de volgtijdelijkheid
van de tentamens en
de momenten waarop
deze afgelegd kunnen
worden?

D In de studiegids (blz. 21) staat dat in de OER is aangegeven welke toetsen door de
student moeten worden afgelegd voor het behalen van het hbo-getuigschrift en het
propedeusegetuigschrift, Deze informatie hebben wij in de OER echter niet aange-
troffen. Wel heeft de opleiding deze informatie zorgvuldig uitgewerkt in een toets-
plan. Daarnaast staan de toets- en herkansingsweken in het jaarplan vermeld. Het
jaarplan wordt op de eerste dag van het schooljaar besproken met alle studenten.
De opleiding is opgebouwd uit gedefinieerde onderdelen. Per onderdeel is de relatie
met de eindkwalificaties uitgewerkt en zijn de leerdoelen en te bestuderen literatuur
gespecificeerd. De opleiding kent een toetsplan waarin expliciet per onderdeel is
aangegeven: toetsmoment, toetsvorm, toetsweging, lesstof etc.

2. Idem: (i.v.t.) de
geldigheidsduur van
met goed gevolg afge-
legde tentamens en of
het ene tentamen
voorwaarde is voor de
toelating tot het ande-
re?

J Deze informatie is opgenomen in de studiegids (artikel 23, blz,29),

3.2 Benoeming en samenstelling examencommissie. Het instellingsbestuur stelt per opleiding of groep op-
leidingen een examencommissie in (7.12).

Is er een functioneren-
de examencommissie
en is deze conform de
WHW samengesteld?

J Er is een examencommissie voor alle opleidingen en locaties samen. De commissie
bestaat uit docenten. Er is een regeling die de uitvoering van de taken van de exa-
mencommissie en de maatregelen die zij kan nemen beschrijft. Ook de studiegids
geeft hiervan een duidelijke beschrijving (hoofdstuk 3).

3.3 Taken examencommissie. De examencommissie voert haar wettelijke taken uit (7.I2),
1. Borgt de examen-
commissie de kwaliteit
van de examens en
tentamens?

D Getuige het gegeven dat het merendeel van de afstudeerwerken volgens de verifica-
tiecommissie van onvoldoende niveau bleek te zijn, is de examencommissie in het
verleden niet bij machte geweest haar wettelijke verantwoordelijkheden in voldoen-
de mate te vervullen. De omvorming naar het nieuwe model waarbij de examen-
commissie fungeert als interne toezichthouder ten aanzien van de kwaliteit van de
toetsing, is gaande. De examencommissie neemt steekproeven om de kwaliteit en
het niveau van de tentamens en toetsen te bewaken, De toets¡ng vindt op de drie
locaties tegelijkertijd plaats.
In het examenreglement staan de richtlijnen beschreven die de commissie hanteert
om de uitslag van tentamens/examens te beoordelen en vast te stellen. Indien er
vrijstellingen worden gegeven gaat dat via de examencommissie, De locatiedirectie
is gemandateerd voor standaardvrijstellingen. De examencommissie heeft geen zicht
op de intakegesprekken. De examencommissie heeft over 2012 een jaarverslag op-
gesteld.
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3 CONCLUSIES

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

Het onderzoek van de inspectie was risicogericht: zowel de selectie van de te onder-
zoeken opleidingen als de uitvoering van het onderzoek richtte zich op (het uitslui-
ten 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 con-
clusies beperkt tot de geconstateerde tekortkomingen. Onderstaand wordt eerst het
antwoord op de onderzoeksvraag gegeven. Daarna wordt dit toegelicht.

Antwoord op de onderzoeksvraag
Over het geheel genomen zijn de waarborgen voor de te realiseren eindkwalificaties
van de opleiding Events, Leisure and Travelmanagement inmiddels redelijk op orde.
De instelling heeft sinds 2009 een aantal verbeteracties ondernomen. Met ingang
2Ot0 / 2011 heeft BSN een herinrichting van het programma doorgevoerd waarbij
de nominale studieduur van drie naar vier jaar is omgezet. Wel biedt de instelling
nog een fasttrackprogramma aan dat in drie jaar kan worden voltooid. In de docu-
mentatie dient uitdrukkelijk naar voren te komen op welke doelgroep deze versnelde
studieroute zich richt en dat een hoge inzet van de kant van de student wordt ge-
vraagd.
De examencommissie is in het verleden niet bij machte geweest haar wettelijke ver-
antwoordelijkheden in voldoende mate te vervullen. De omvorming naar het nieuwe
model waarbij de examencommissie fungeert als interne toezichthouder ten aanzien
van de kwaliteit van de toetsing, is nog gaande.

Toelichting

1. Opleidingsduur, studielast en zwaalte programma
Tot september 2010 heeft BSN de voltijdopleiding Events, Leisure and Travelmana-
gement verzorgd op basis van een curriculum met een nominale doorlooptijd van
drie jaar en twee maanden. Met ingang van het studiejaar 2OL1/L! heeft de instel-
ling de structuur van de opleiding aangepast en ingericht met een duur van vier ja-
ren en een studielast van 60 EC per jaar. Ambitieuze studenten kunnen een fast-
trackprogramma volgen dat een nominale studieduur kent van drie jaar met een
studielast van 80 EC per jaar. In het eerste jaar (45 weken) moeten fasttrackstu-
denten dus gemiddeld een kleine 50 uur per week aan hun studie besteden; in jaar
2 en 3 ligt dat gemiddelde op 53 uur. De voorwaarden waaronder zowel reguliere als
fasttracksludenten door mogen naar het volgende studiejaar zijn duidelijk vastge-
legd. Fasttrackstudenten die niet voldoen aan de hoge verwachtingen met betrek-
king tot hun inzet, worden teruggeplaatst naar de reguliere opleiding. De inspectie
merkt op dat de voor het driejarige programma vereiste hoge inzet in de voorlich-
ting en bij de intake uitdrukkelijk aandacht dient te krijgen.

Het programma dat momenteel wordt afgebouwd omvatte, ongeacht de kenmerken
of achtergrond van de betreffende studenten, twee studiejaren van elk 80 EC, plus
14 maanden waarin de resterende 80 EC werden behaald, terwijl op grond van de
WHW, artikel 7.4, eerste lid en artikel 7.4b, eerste lid, een vierjarig programma
wordt verwacht. In september 2010 heeft voor een eerste cohort studenten de staft

3478585 (Ver)korte ople¡dingen ¡n het hoger ondem¡js, rapportage BSN
10



plaatsgevonden van een vernieuwd programma dat uit vier jaren van 60 EC bestaat,
Uit onderzoek van de NVAO in 2011 is gebleken dat het niveau van het merendeel
van de afstudeerwerken van het driejarige programma onvoldoende was. Daarmee
is het de vraag of het oude (driejarige) programma voldoende gewicht heeft. Bij ge-
brek aan gegevens uit studielastmet¡ngen geldt d¡e vraag, zij het in mindere mate,
ook voor het vernieuwde vierjarige programma. De inspectie zal de NVAO het ver-
zoek doen om bij de accreditatie van de opleiding die later dit jaar plaatsvindt dit
onderwerp speciale aandacht te geven.

2. Informatie en documentatie
De studiegids en het document dat OER heet, bieden niet alle informatie die artikel
7.13 van de WHW voorschrijft. De informatie over de inhoud van de opleiding is ma-
ger en de informatie over de opbouw van de fasttrack stelt studenten onvoldoende
in staat de consequenties van een keuze voor de driejarige variant in te schatten.
De OER voldoet op dit punt niet aan artikel 7.13, tweede lid, aanhef en onder a, van
de WHW. Het feit dat de studenten zich geen goed beeld kunnen vormen over de
opleiding om de opleidingsmogelijkheden te vergelijken en de consequenties van
een keuze voor de driejarige variant in te schatten, is evenmin in overeenstemming
met art. 7.15, eerste lid, van de WHW. Ook staat in de OER geen overzicht van het
aantal EC per studie onderdeel. De instelling handelt hiermee niet in overeenstem-
ming met artikel 7.13, tweede lid, aanhef en onder e, van de WHW.
Daarnaast ontbreekt in de oER adequate informatie over de tentamen- en examen-
vormen, het aantal en de volgtijdelijkheid van de tentamens en de momenten waar-
op deze afgelegd kunnen worden, hetgeen in strijd is met art¡kel 7.13, tweede lid,
aanhef en onder I respectievelijk h, van de wHW. Deze informatie is pas na aanvang
van de opleiding beschikbaar. De inspectie merkt op dat dit niet wenselijk is, omdat
dan niet gewaarborgd is dat studenten te allen tijde weten onder welke voorwaarden
zij zijn ingestroomd.

De website meldt dat kandidaten ouder dan 2t jaar toelaatbaar zijn met een'Certifi-
caat 21+ toets'. Uit de OER wordt niet duidelijk hoe de student dit certificaat kan
behalen en of certificaten van andere hogescholen worden geaccepteerd. Deze han-
delswijze is niet in overeenstemming met artikel 7.29, tweede lid, WHW.
Dat deze toets, naar gesteld door het management, zelden wordt toegepast, omdat
de doelgroep van BSN voornamelijk bestaat uit directe schoolverlaters, doet aan
deze wettelijke verplichting niet af.

Met betrekking tot de informatievoorziening in meer algemene zin constateert de
inspectie dat drie van de vier opleidingsnamen die in het voorlichtingsmateriaal ge-
bruikt worden niet in overeenstemming zijn met de croho-registratie. Door de on-
duidelijkheid over de opleidingsnaam en daarmee over de naam op het getuigschrift
bij afronding van de opleiding kunnen (aankomende) studenten zich geen goed
beeld vormen over de opleiding om de opleidingsmogelijkheden te vergelijken met
andere opleidingen om een keuze te maken. Deze handelswijze is niet in overeen-
stemming met artikel 7.15, eerste lid, van de WHW.

3. Functioneren examencommissie
De kerntaak van de examencommissie in het hoger onderwijs is het bewaken van
het eindniveau van studenten (WHW, art,7.t2b).In het verleden kon de examen-
commissie deze onvoldoende vervullen. De omvorming naar het nieuwe model
waarbij de examencommissie fungeert als interne toezichthouder ten aanzien van de
kwaliteit van de toetsing, is nog gaande. In het projectplan 'Borging gerealiseerd
hbo-bachelor eindniveau'(het herstelplan) dat momenteel in uitvoering is, is het
functioneren van de examencommissie uitdrukkelijk punt van aandacht.

3478585 (Ver)korte ople¡dingen ¡n het hoger ondem¡js, rapportage BSN
11



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 I december 2O13 een rappor-
tage aan de Inspectie van het Onderwijs te zenden met informatie over het gevoer-
de beleid en de oerealiseerde (en de eventueel nog te realiseren) verbeteringen. De
inspectie neemt het initiatief om in de tussenliggende periode met het bevoegd ge-
zag over de voortgang te spreken.

Omdat mogelijk niet alle verbeteringen op kofte termijn kunnen worden gerealiseerd
is de verbetertermijn op één jaar gesteld. De inspectie gaat er van uit dat verbete-
ringen die eerder kunnen worden gerealiseerd ook inderdaad eerder in gang worden
gezet. In het vervolgtoezicht staan de werkelijk gerealiseerde verbeteringen cen-
traal. De inspectie vraagt daarom niet om toezending van een verbeterplan. Van-
zelfsprekend staat het de instelling desondanks vrij een verbeterplan aan de inspec-
tie toe te zenden. Er zal echter geen separate beoordeling of terugkoppeling plaats-
vinden ten aanzien van verbeterplannen die aan de inspectie worden voorgelegd.

Verzocht wordt in deze rapportage voor elk van de tekortkom¡ngen apart aan te ge-
ven:-

1. welke concrete maatregelen zijn getroffen;
2. welke actoren/verantwoordelijken betrokken zijn 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 verifica-
tie-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 aan-
vullende activiteiten van de NVAO.
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BIJLAGE I: BEOORDELINGSKADER

Onderstaand beoordelingskader is per instelling proportioneel toegepast: niet in alle on-
derzoeken 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 rele-
vante bepalingen.l Verwijzingen naar de WHW zijn niet altijd letterlijke weergaven.

Wat de afzonderlijke oordelen betreft zijn de mogelijke uitkomsten:
o J fia) als aan het criterium voldaan is;
o D (deels) als aan het criterium ten dele voldaan is;
r N (nee) als aan het criterium niet voldaan is;
t ? 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 pr¡vaat gefi-
nancierde hbo-bacheloropleidingen (conform de WHW) vierjarige programma's kennen met een omvang van
60 EC per jaar. Daarnaast zijn verkort¡ng, versnelling en maatwerkoplossìngen mogelijk mits d¡t past bij de
deelnemer(s) en op deugdelijke wijze wordt vormgegeven, In het bijzonder voor vwo'ers is het van belang
uitdagende leerroutes ¡n te r¡chten in de vorm van driejarige bacheloropleidingen. Reeds in augustus 2009 ¡s
met OCW en de NVAO overeengekomen dat verkorte intens¡eve programma's van 240 EC mogelijk zijn op
voorwaarde dat door de aanbieder zeer goed ¡s beargumenteerd dat er een zorgvuldige selectie plaatsvindt,
het programma studeerbaar is. de voorzieningen en de beschikbaarheid van het personeel adequaat zijn en
het eindniveau gereal¡seerd wordt.

1. VOORLICHTING ENTOELATING
1.1 Informatie. Het instellingsbestuur verstrekt goede informatie over de instroommo-

gelijkheden en toelatlngsvoorwaarden aan studenten en aanstaande studenten
(7.L3, 7.Ls).

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 opleidingsmogelijkhe-
den kan vergelijken (7.15). Het betreft informatie over in ieder geval de instelling, het on-
derwijs en de opleidingsnamen, en in het bijzonder (7.13 en 7.15):
a. toelating 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 enlof maatwerktrajecten,
q, de te behalen qraad.
r.2 Intake. 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, hou-
ding 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 program-
maonderdelen 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 be-
oordeeld 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 examenrege-
ling te zijn vastgelegd en de betreffende werkzaamheden dienen in de onderwijs- en exa-
menregeling 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 be-
roepsuitoefening 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 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 overeen-
komst tussen instelling, student en bedrijf/organisatie, Deze regelt de rechten en verpl¡ch-
tingen 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 beroepsu¡toefe-

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

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

bonden.
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 vooroplei-
dingseisen voldoen ondergaan voorafgaand aan de inschrijving voor de opleiding
een toelatinosonderzoek (7 .29\.

Doel van het toelatingsonderzoek is 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 toelatings-
onderzoek worden gesteld zijn opgenomen in de onderwijs- en
examenreoelino (7.29\.

2. ONDER,WI¡S
2.L Informatie. Het instellingsbestuur verschaft tijdig goede informatie over de inhoud

van het onderwiis (7.t3,7.LÐ.
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 onderwijs-

eenheden,
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,
S, de gronden waarop de examencommissie voor eerder met goed gevolg afgelegde ten-

tamens 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 oplei-
ding is een samenhangend geheel van onderwijseenheden gericht op de verwezenlij-
king van welomschreven doelstellingen op het gebied van inzicht, kennis en vaardig-
heden, met een nader onderbouwde studielast d¡e ¡n overeenstemming is met de
wetteliike eisen 17.31.

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 EC.

De studielast van een MA-ooleidinq 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 ¡nterne 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 studeer-
baarheid van het Drooramma.
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2.4 Propedeuse. Elke hbo-opleiding heeft een he fase met als functie ori-
entatìe, selectie en verwijzing van de student (7,8).

Aan de propedeutische fase is een propedeutisch examen verbonden, tenzij in de onder-
wijs- en examenregeling anders is bepaald, De studielast van de propedeuse is 60 EC. De
propedeuse is gericht op het verkrijgen van inz¡cht in de inhoud van de opleiding en op
verwijzing en selectie aan het eind van de propedeutische fase (7,8),
2.5 Uitvoering. Het onderwijs wordt verzorgd overeenkomstig het beleid en de proce-

dures die binnen de instelling gelden en overeenkomstig de wettelUke voorschriften,

3, TET{TAMINER¡NG, EXAMINERING
3.1 fnformatie. 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 kun-

nen 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 toelating tot het afleggen van het desbetreffende tentamen.

3.2 Benoeming en samenstelling examencommissie. Het instellingsbestuur stelt per
oplqiding of groep van ôpleidingen een examencomm¡ssie in (7,I2).

Het instellingsbestuur benoemt de leden van de examencommissie op basis van hun des-
kundigheid' Tenminste één lid is als docent verbonden aan de opleiding (7.L2a). Het instel-
lingsbestuur zorgt dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de examencommis-
sie voldoende is qewaarborqd (7,L2b).
3.3 Taken examencommissie. De examencommissie stelt op objectieve en deskundige

wijze vast of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examen-
regeling stelt ten aanzien van de kennis, het inzicht en de vaardigheden die nodig
zijn voor het verkrijgen van een qraad (7.L2),

De examencommissie (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 ne-

men,
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 de-

caan,
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BIJLAGE II: TOELICHTING OP HET ONDERZOEK

Aanleiding
Flexibele opleidingen en maatwerktrajecten die studenten in staat stellen een oplei-
ding 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 loopbaanont-
wikkeling. 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 infor-
matie van instellingen en externe signalen vroegen wij ons af of in het hoger be-
roepsonderwijs aan deze voorschriften altijd wordt voldaan,

Korte of versnelde opleidingstrajecten dienen aan een aantal voorwaarden te vol-
doen:
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 rea-
liseren 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. Be-
gonnen is wel met een aselecte steekproef van 50 procent van alle instellingen voor
hoger onderwijs die geaccrediteerd bacheloronderwijs aanbieden. Het betrof instel-
lingen voor bekostigd en niet-bekostigd wetenschappelijk onderwijs en hoger be-
roepsonderwijs. Deze selectie is aangevuld met opleidingen en instellingen waarover
op grond van signalen van derden en gegevens uit het toezicht informatie beschik-
baar was die vragen opriep vanuit het perspectief van de onderzoeksvraag.

Vooronderzoek
Van 52 instellingen is in het vooronderzoek eerst de website geanalyseerd. Per in-
stelling 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 realise-
ren 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 enlof de wijze waarop deze worden verleend,
4. de wijze waarop en de mate waarin de beroepspraktijk een rol speelt in de op-

leiding,
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 vervol-
gens de onderwijs- en examenregeling enlof 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 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 2OtZ 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 rich-

ten in de vorm van driejarige bachelortrajecten;
r 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 plaats-
vindt, 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 gere-
lateerd zijn, zoals studiesucces en flexibilisering.

Beoordelingskader
In november ZOLL zijn de betrokken instellingen - en hun vertegenwoordigende or-
ganisaties 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 hoofd-
onderwerpen, en per hoofdonderwerp onderliggende aspecten, zo'n 20 in totaal. Het
beoordelingskader is per instelling proportioneel toegepast: niet in alle ondezoeken
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:
1. de onderwijs- en examenregeling 20LU2012 zoals bedoeld in de WHW;
2. de studiegids van de opleiding;
3. eventuele aanvullende informatie die nodig is voor een goed beeld van:
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a. het vrijstellingsbeleid en de vrijstellingsmogelijkheden van de opleiding;
b. de rol van de werkplék 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 betrelfende opleiding apart.
Het betrof gegevens over de drie meest recente studiejaren.

Wij vroegen de instellingen om tijdens het bezoek informatie ter beschikking te heb-
ben over de werkelijke studielast, de examencommissie (besluiten, notulen) en te
selecLeren studentendossiers (vrijstellingen, werkplekbeoordelingen, werkstukken,
behaalde resultaten). Tijdens het bezoek is in alle gevallen gesproken met het ma-
nagement 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 in-
formatiebronnen 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 gerea-
liseerd. 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 eindkwalifica-
ties in alle gevallen in de volle breedte en met de gewenste diepgang worden gerea-
liseerd. Als sprake is van twijfel informeren wij de NVAO. De NVAO beslist vervol-
gens of zij zelt vervolgstappen zet en wat de inhoud daarvan is.

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

1. Studielast
Artikel 7.4bvan de WHW bevat de norm voor de studielast van opleidingen in het
hoger beroepsonderwijs: 240 EC van 28 studie-uren. Artikel 7.t4 van 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,t3,lid 2, ondere, van de WHW schrijft in ditver-
band 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 doorstu-
denten gerealiseerde studielast regelmatig evalueert, dat wil zeggen meet, analy-
seert en beoordeelt, en kan toelichten op grond van welke normen of systematiek
aan programmaonderdelen een zeker aantal EC wordt toegerekend. Van de instel-
ling mag met andere woorden worden verwacht datzij zich kan verantwoorden over
de studielast van haar opleiding(en).

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

3478585 (Ver)korte ople¡d¡ngen in het hoger ondem¡js, rapportage BSN
18



gelfik 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 ui-
ting 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 in-
schattingen voor het n¡euwe 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 in-
formatie met betrekking tot de studie-inspanningen die studenten verrichten.

Kenmerken van de student
Dat oudere studenten met werk- en/of levenservaring veelal efficiënter kunnen stu-
deren 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 studie-
last van 240 EC voor een hbo-bacheloropleiding en de werkelijke studielast aanzien-
lijk 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 rele-
vant is zal van geval tot geval verschillen. Verwacht mag worden dat deze verschil-
len en nuances bijvoorbeeld in de toelatingsprocedure tot uiting komen.

Generiek verkorte opleidingstrajecten zijn vanzelfsprekend wel mogelijk als alle stu-
denten voorafgaand aan de toelating tot de opleiding via een adequate intakeproce-
dure worden beoordeeld en geselecteerd. In die gevallen is het effect dat de oplei-
ding 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 beoor-
deeld. 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 eer-
dere relevante werkervaring. Vaak is ook de documentatie van het beoordelingspro-
ces onder de maat. Dat geldt als bijvoorbeeld uitsluitend op basis 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
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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 stu-
deerbaarheid echter niet reëel. Als uitgangspunt is in de rapportages vaak 48 stu-
dieweken gehanteerd, tenzij specifieke informatie aanleiding gaf om een ander aan-
tal 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 belang-
rijke 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 richtlij-
nen op te stellen. Dit veronderstelt een proactieve rol van de examencommissie, en
betrokkenheid bij het beoordelen en waarborgen van de zorgvuldigheid van de toet-
sings- en examenprocedures en van het behaalde eindniveau. Het onderschríjft het
belang van een goede onderwijs- en examenregeling waarin een relatie wordt ge-
legd tussen de te realiseren eindkwalificaties, de programmaonderdelen en de bijbe-
horende toetsing.

3. Wettelijk voorgeschreven documentatie
Studenten, docenten, examinatoren, leden van examencommissies en leidinggeven-
den dienen goed te worden geïnformeerd. De onderwijs- en examenregeling moet
daartoe de inhoud van het onderwijs, de tentaminering en de examinering op duide-
lijke en samenhangende wijze beschrijven. De onderwijs- en examenregeling vormt
immers het basisdocument wáarin 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.L3 WHW is met het oo9 hier op per 1 september
2010 aangescherpt. Hoe het onderwijs ingericht is, welke eindkwalificaties gereali-
seerd dienen te worden en hoe deze worden getoetst is ook belangrijke informatie
voor de examencommissie, niet alleen als houvast bij het uitoefenen van haar kwali-
teitsbewaking 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 examenre-
geling dienen te zijn opgenomen. In geval van een meningsverschil moet de onder-
wijs- en examenregeling uitsluitsel kunnen geven of als eenduidig vertrekpunt kun-
nen dienen voor een oplossíng. Een goede onderwijs- en examenregeling is dus ook
een belang van de opleiding zelf. Artikel 7.15 van de WHW schrijft in meeralgemene
z¡n 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.
Niet alle informatie over de opleiding hoeft in de onderwijs- en examenregeling zelf
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 examenrege-
ling 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 stu-
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dent 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 do-

cumenten 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 verstreK worden of toegankelijk zijn.

Informatie over de te realiseren eindkwalificaties
De wetgever verwacht op grond van art. 7.t3 lid 2 onder c in samenhang met arti-
kel 7.3 lid 2 van de WHW dat instellingen in de onderwijs- en examenregeling infor-
matie verstrekken over de te realiseren opleidingsspecifieke eindkwalificaties. Dit
impliceeft dat de eindkwalificaties gerelateerd worden aan bijvoorbeeld de fasen in
de opleiding en aan (clusters van) afzonderlijke programmaonderdelen. Een enkel-
voudige lijst generieke (beroeps)rollen zoals'projectleider','ontwikkelaar', 'advi-
seur', 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 toege-
past, 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 vrijstellingsgron-
den. Het kan bijvoorbeeld gaan om verwante mbo-opleidingen die recht (kunnen)
geven op vrijstellingen, verkorte opleidingen voor vwo-instroom of samenwerkings-
afspraken met individuele onderwijsinstellingen. Een algemene instellingsbrede tekst
of een vermelding dat de examencommissie over vrijstellingen beslist is ontoerei-
kend.

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 ge-
daan groter, bijvoorbeeld via praktijkopdrachten, aanvullende praktijkonderdelen of
afstudeeropdrachten die ontleend zijn aan de beroepspraktijk of in de beroepsprak-
tijk worden uitgevoerd. Naarmate de beroepspraktijkvormings-component omvang-
rijker is en een belangrijker rol speelt in de opleiding, wordt in de onderliggende do-
cumentatie meer uitleg verwacht over de leerdoelen c.q. eindkwalificaties, de vorm
en inhoud van de betreffende onderdelen, de bijbehorende opdrachten, de beoorde-
ling of de werkplek adequaat is voor het realiseren van de leerdoelen en de begelei-
ding en de beoordeling van de student.

Duale opleidingen
In een duale opleiding vervult het leren in de beroepspraktijk, op en rond de werk-
plek, een belangrijke rol. De Wet op het hoger onderwijs vereist dan ook dat belang-
rijke afspraken hieromtrent in een tr¡partiete overeenkomst tussen student, oplei-
ding en werkgever worden vastgelegd. Een duale opleiding is zodanig ingericht dat
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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 onder-
wijs- en examenregeling te beargumenteren aantal EC. In de onderwijs- en examen-
regeling 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 examenrege-
ling 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 beroepspraktijkvor-
ming in de opleiding heeft, duidelijk is.

5. Presentatie van het opleidingsaanbod
In het onderzoek hebben wij ook aandacht besteed aan de wijze waarop communi-
catie 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.

Nalevi 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 voorlichtings-

materiaal, televisiereclames) dient steeds duidelijk te zijn welk deel van het op-
leidingsaanbod wel en welk deel niet door de NVAO is geaccrediteerd.

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

c. Geaccrediteerde opleidingen en niet-geaccredíteerde 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 inhoudelijke onderwerpen
Propedeutische fase en propedeusegetuigschrift
Verscheidene instellingen hebben in de wettelijke documentatie geen informatie op-
genomen over de propedeutische fase. Het komt ook voor dat in de praktijk geen
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 be-
hoefte 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 stu-
dent die zich voor een opleiding aanmeldt zal gelden.

Wettel ij ke voo ropl ei d i n g se¡se n, 2 1 + rege I i ng
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Artikel 7.29 van de WHW vermeldt: 'Het instellingsbestuur kan personen van eenen-
twintig jaar en ouder die niet voldoen aan de in aftikel 7.24, eerste onderscheiden-
lijk 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 wor-
den 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 af-
ronden van cursussen die door de instelling worden aangeboden beschouwd wordt
als equivalent van het bedoelde onderzoek, dient dat in de OER goed te zijn gere-
geld. 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 voor-
opleidingseisen en de 21+toets.

7. Overige onderzoeksmatige onderwerpen
Opleìding versus'traject' versus opleidingstraject
In het onderzoek wordt geen onderscheid gemaakt tussen reguliere opleidingstrajec-
ten en opleidingen die naast een reguliere variant één of meer separate alternatieve
trajecten kennen. De term '(ver)kort traject' slaat op alle opleidingen en oplei-
dingstrajecten die in in (aanzienlijk) minder dan de nominale duur of met een (aan-
zienlijk) geringere studielast worden aangeboden, of op andere wijze vragen oproe-
pen over de totale studielast, bijvoorbeeld door de normatieve toerekening van stu-
diepunten of de wijze van het verlenen van vrijstellingen.

BeoordelÌng Ja, Nee, Deels
Het beoordelingskader voor het onderzoek is gebaseerd op de WHW. Het werd voor-
af 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 be-
noemd, zo'n 20 in totaal. Een aantal instellingen heeft de vraag gesteld welke on-
derliggende 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 over-
wegingen 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, examencom-
missie 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. Daar waar beide
organisaties hetzelfde onderwerp onderzoeken, doen wij dat vanuit verschillend per-
spectief: de inspectie vanuit het perspectief van de naleving van wettelijke voor-
schriften (in het bijzonder de kenbaarheid en transparantie voor studenten en me-
dewerkers), 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 gerea-
liseerd. Die taak is voorbehouden aan de NVAO. Wel onderzoeken wij of de WHW
wordt nageleefd, met name op het gebied van de wettelijke kwaliteitswaarborgen,
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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 elndkwalificaties 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

http : //www. notenboom. nl
Management review hbo-opleidingen, BSN, 25 oktober 2010 (zonder
bijlagen);
'Bijlagen OER' - examenreglement, september 2011;
SLC Map 2011 - 2OL4/20t5 hbo (studieloopbaanbegeleidingsinformatie
voor studenten);
Studiegids bachelor events, leisure & travel management, Jaar: 2011-
2012, Cohort : 20LL-20L5;
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BIJLAGE IV: ZIENSWIJZE VAN HET INSTELLINGSBESTUUR

Zienswijze van Business School Notenboom op rapport
"(Ver)korte en versnelde opleidingen in het hoger onderwijs"
van de Inspectie van het Onderwijs.

De Inspectie van het onderwijs, hierna te noemen Inspectie, heeft in maart 2012
onderzoek gedaan bij Business School Notenboom, hierna te noemen Notenboom,
om antwoord te vinden op de vraag: 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?

De inspectie heeft hiertoe een eigen proces en werkwijze opgezet en uitgevoerd.
Hierbij zijn documenten bestudeerd en gesprekken gevoerd. De Inspectie doet risi-
cogericht onderzoek en benadrukt dus alleen zaken die niet goed genoeg zijn inge-
vuld. De vele zaken die wel goed zijn ingevuld worden niet benoemd. Hierdoor zijn
haar rapporten begrijpelijkerwijs eenzijdig en veelal met een negatieve toonzetting
Notenboom heeft voor geen enkel onderdeel een onvoldoende gehad en
heeft dus haar zaken op orde.

De Inspectie constateert dat enkele onderdelen verder moeten worden verbeterd.
Deze punten hebben echter te maken met de keuze van de Inspectie. De Inspectie
heeft onderzoek gedaan naar een opleiding waarin al twee jaar geen nieuwe studen-
ten zijn ingestroomd vanwege gebrek aan belangstelling. Hierdoor is de update van
enkele documenten achterwege gebleven. Het was doeltreffender geweest als de
Inspectie was ingegaan op het voorstel van Notenboom om het onderzoek te doen in
een opleiding die daadwerkelijk wordt verzorgd.

Notenboom is tevreden over de professionele werkwijze van de Inspectie en heeft
het onderzoek als nuttig, zinvol en constructief ervaren.

Business School Notenboom

Dr. Dewanand Mahadew

Dean
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lnleiding

Op 1 september 1996 is HAS KennisTransfer, in samenwerking met de opleiding
Voedingsmiddelentechnologie van HAS Den Bosch, gestart met een Certificaatstudie
Voedingsmiddelentechnologie.

Door het enorm grote succes van deze studie, start HAS KennisTransfer komend studiejaar,
2009-2010, voor de 14e achtereenvolgende keer wederom met deze Certificaatstudie
Voedingsmid.delentechnologie. Nieuw ten opzichte van eerdere studiejaren zijn de
beroepscomþetenties die een duidelijker plaats in het opleidingsprogramma krijgen.

HAS KennisTransfer biedt een aantal onderwijsmodulen aan, waaruit u zelf een eigen pakket
kunt samenstellen. De cursusonderdelen zijn op HBO-niveau. Het totale modulenpakket
geeft toelating tot een aansluitende éénjarige deeltijd HBO-opleiding Voedingsmiddelen-
technologie van HAS Den Bosch die wordt afgesloten met een wettelijk HBO-diploma.

Omdat het startniveau en de scholingsbehoefte van cursisten kunnen verschillen, is het
mogelijk om een individuele keuze te maken uit bepaalde cursusonderdelen. U kunt dus
kiezen uit losse modulen of een samenhangend pakket dat voorbereidt op een HBO-
diploma. ln deze brochure staan de diverse mogelijkheden beschreven.

4 CodifiGatstud¡e Vædingsmiddol€ntæhnologie 200S201 0/l



Voor wie zijn deze opleidingsmogelijkheden
bestemd?

De certificaatstudie ís bestemd voor medewerkers binnen de voedingsmiddelenindustrie en
aanvenrante bedrijven en instellingen, die een functie hebben op het gebied van
' Kwaliteitszorg en kwaliteitscontrole;. Productontwikkeling;
. Applicatieonderzoek en advies;. Procesbeheeren procesontwikkeling;
. Productiemanagement en bedrijfsvoering

Ook voor bijscholing voor minder gespecialiseerde functies binnen de voedingsmiddelen-
industrie bieden de cursusonderdelen een goede oplossing. Het gaat hierbrj om
medewerkers op MBO- of HBO-niveau die hun kennis willen verbleden en/óf verdiepen.

Dit kunnen zijn:
' Afgestudeerde levensmiddelentechnologen op MBo- en HBo-niveau, die een

specialisatie- of verdiepingscursus willen volgen;

' Afgestudeerden van een technische MBO- of HBO- vooropleiding, die zich meer in
levensmiddelentoepassingen wil len verdiepen;

' Afgestudeerden van laboratoriumopleidingen, die zich in productontwikkeling of
kwaliteitsbeheer willen scholen ;

' Personen met een erkend vakdiploma op MBo-niveau op het gebied van de
ambachtelijke voedselproductie ( bakkers, slagers, koksopleiding), die zich willen
bijscholen op het gebied van procesbeheersing en industríële voedselproductie;

' Personen zonder een afgeronde vooropleiding, die binnen de voedingsmiddele4industrie
werken en via een Certificaatstudie hun opleidingsniveau willen verbéteren.

Kortom:
Personen met werkervaring in de voedingsmiddelenindustrie en een voldoende
tech n ische basis d te hun ken n IS wt llen verbred en en/of VCrdiepen en d¡t wil len doen vta
het VO lgen VA n een Certificaatstudie. Voonraa rde voor een succesvol stud ieverloop is we
dat men op voldoende basisn tveau start, VErgel |J kbaar met HAVO vooropleid ng met een
exact
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Wat bieden de certificaten u aan voordelen?

ledere module wordt afgesloten met een deelcertificaat;

fU stelt zelf een persoonlijk modulenpakket samen;

ln de basismodulen kunt u uw vakkennis op een deelgebied (chemisch, microbiologisch
of procestechnisch) op voldoende peil brengen;

ln het pakket zit een breed pakket van modulen die het hele werkgebied van de
voed ingsmiddelentechnoloog omvatten ;

Binnen het programma is aandacht voor de verschillende beroepsfuncties zoals, kwaliteit,
productontwikkeling en procesontwikkeling ;

Naast de algemene technologische modulen kunt u zich ook specialiseren in een
bepaalde sector, zoals zuiveltechnologie, vleestechnologie of bakkerijtechnologie;

De Certificaatstudie sluit aan op de eisen van de beroepspraktijk. Het gaat zowel om
kennis, toepassing als competenties;

Via practica, opdrachten en cases leert u om bepaalde problemen binnen de voedings-
middelensector geïntegreerd te benaderen en op te lossen;

U concentreert zich acht lesweken op één of twee modulen en rondt die daarna af met
een afsluitend tentamen;

De geplande duur van het hele opleidingstraject is twee jaar; twee lesavonden per week
Afhankelijk van uw situatie is het mogelijk om de duur van het opleidingstraject aan te
passen;

Na afsluiting van het gehele pakket van certificaatmodulen kan men via een
avondopleiding in een jaar het HBO diploma Voedingsmiddelentechnologie
van HAS Den Bosch behalen.

¡

t
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De opbouw van de Gertificaatstudie

De totale Certificaatstudie bestaat uit een technologisch inhoudelijk deel en training van een
aantal skills. Na afsluiting van de technologische modules en het behalen van de skills kan
men zich bij de opleiding Voedingsmiddelentechnologie van HAS Den Bosch inschrijven voor
een aansluitend diplomatraject van een jaar.

Het technologisch inhoudelijk deel bestaat uit een basispakketvan 240 studiebelastinguren
en een kernpakket van 1040 studiebelastinguren. Afhankelijk van de vooropleiding kan men
eventueel voor onderdelen van het basispakket vrijstelling vragen.

Of men het gehele of een deel van het basistraject wil volgen, is afhankelijk van de eigen
vooropleiding, ervaring en scholingsbehoefte. Als men zich voor afzonderlijke modulen of
met een afirijkende studieplanning wil inschrijven, dient men rekening te houden met de
specifieke voorkennis van die modulen. Deze specifieke voorkennis staat bij de
inhoudsomschrijving speciaal vermeld.

Als men zích na de Certificaatstudie wil inschrijven voor de vervolgstudie
Voedingsmiddelentechnologie (zíe hieronder), is het nodig dat men bij de inschrijving een
aantal skills kan aantonen. Deze skills worden binnen het certificaattraject behaald. Men kan
denken aan de volgende vaardigheden: literatuurondezoek uitvoeren, schriftelijke
rapportage, mondelinge presentatie, projectmanagement en computervaardigheden.
De module coaching en skills binnen het certificaattraject ondersteunt de opbouw van een
portfolio waarmee men de skills kan aantonen. ledere cursist die het gehele certificaattraject
volgt als voorbereiding voor het diplomatraject wordt automatisch ( en zonder extra kosten)
voor deze module coaching en skills ingeschreven. Binnen dit onderdeel worden cursisten
bovendien begeleid in de aanpak van hun totale studietraject.

Vervolgstudie met Bachelors-titel

De Certificaatstudie is vooral bedoeld om mensen ín hun functie bij te scholen. De
programma-onderdelen zijn, qua inhoud en niveau, vergelijkbaar met modulen van de
H BO-opleiding Voedingsmiddelentech nologie.

Degenen die na afronding van de complete Certificaatstudie verder willen studeren voor een
wettelijk erkend Bachelors diploma, (men mag zich dan ingenieur noemen) kunnen zich als
student aanmelden bij de Opleiding Voedingsmiddelentechnologie van HAS Den Bosch.
Voor het afgeven van een Bachelors díploma is de opleiding voedingsmiddelentechnologie
van HAS Den Bosch verantwoordelijk.

Voorwaarden hiervoor zijn :

a. Men heeft minimaal 2 jaar relevante beroepservaring;
b. Men heeft alle modules van het certificaatprogramma voldoende afgesloten;
c. Men heeft alle skills die binnen het certificaattraject worden aangeboden behaald.

Op basis hiervan kan men instromen in het afstudeerjaar van de opleiding
Voedingsmiddelentechnologie van HAS Den Bosch.

7CertilÌæãtsludio Vosdinsmidd€lênlæhnoleie 2009-20'1 0/l



Men volgt dan nog een aanvullend programma van ongeveer 1 jaar, afhankelijk van de
eerdere opleiding en ervaring.
ln dit HBO-programma komen de volgende programma-onderdelen voor:
. Een verdiepende producttechnologie (160 sbu);
. Een profileringproject dat aansluit bij een gekozen functieprofiel (productontwikkeling,

procesontwikkeling, kwaliteit). Hierin komt ook statistiek aan bod (160 sbu);
. Een bedrijfskundig project waarbinnen aandacht voor management & communicatie; en

bedrijfsvoering (1 60 sbu);
. Een afstudeeropdracht inclusief literatuurondezoek (560 sbu).

Studieroutes

ln de Certificaatstudie wordt een aantal modulen aangeboden. We onderscheiden schakels,
basismodulen, kernmodulen. Daarnaast worden er drie losse producttechnologieën
aangeboden. Het totaalvan de modulen van A, B en C geeft de complete studieroute aan
die toelatíng geeft tot de aansluitende deeltijdopleiding Voedingsmiddelentechnologie.

De omvang van de cursus en de modulen wordt steeds in studiebelasting uitgedrukt (Studie
BelastingsUren = sbu). Een deel daarvan (ongeveer 40%) wordt in contacturen (colleges en
praktische trainingen) aangeboden. De resterende tijd wordt besteed aan het uitwerken van
individuele opdrachten en aan zelfstudie.

A lnstroomvoorwaarden en schakels :

lnstroomvoorwaarde is HAVO of MBO met voldoende basis in wiskunde en
scheikunde. ln een intakegesprek wordt dit vastgesteld. Voor toelating tot de
deeltijdstudie is het deelnemen aan de activiteiten van coaching en skills vereist. Dit is
een ondersteunende activiteit gedurende het gehele opleidingstraject.

Basis modulen Levensmiddelentechnologie:
Het gaat hier om een pakket waarin cursisten een basis krijgen in een aantal
belangrijke basisvakken: technologie, çhemie, microbiologie.

B

Het pakket omvat totaal 240 sbu:
83 Basis biomoleculen
84 Basis microbiologie
86 Basis proceskunde

80 sbu
80 sbu
80 sbu

c Kern pakket Levensmiddelentechnologie:
De modulen van het kernpakket bouwen verder op de basis modulen van het B-pakket
en geven een algemene technologische basis.

Het totale pakket omvat 1040 sbu:
c1
c2
c3
c5
c6
c7
c8
c9
cr0
c11

Food Processing a
Food Processing b
Voedselingrediënten
Levensmiddelenmicrobiologie
Voedselveiligheid
Conserveren & verpakken
Productkunde
Kwaliteit in bedrijf
Productontwikkeling
Procesontwikkeling

80 sbu
80 sbu

160 sbu
80 sbu
80 sbu

160 sbu
160 sbu
80 sbu
80 sbu
B0 sbu

I Cêñifì€etstudis Vo€d¡ngsm¡dd€l€ntæhnologio 20092010/1



E Producttechnologie
Naast het certificaattraject worden als open-inschrijvingscursussen de volgende modulen
aangeboden. ze zrln dus geen verplicht onderdeel van de certificaatstudie:

E1 Zuiveltechnologie i60 sbu
E2 Vleestechnologie 160 sbu
E5 Bakkerijtechnologie 160 sbu

Als bijlage bij deze brochure treft u een korte inhoudsomschrijving aan van de modulen.

Planning en roosters

ln onderstaande schema's treft u de planning van de certificaatstudie
Voedingsmiddelentechnologie voor het eerste en het tweede jaar aan. De modulen worden
zoveel mogelijk afgerond in vier perioden van elk tien weken, ook wel blokken genoemd, per
jaar. ln een blok worden meestal 7 tot I lesavonden ingepland in de lesweken 1 Vm 8,
lesweek 9 is een tentamenweek. Lesweek 10 is vrij. Zie het jaarovezicht op blz.12.

De modulen worden in principe op dinsdag- en donderdagavond gegeven van ig.30 -
21.45 uur. ln gevalvan practica zijn soms añrvijkende tijden mogelijk.

Er wordt geen les gegeven in de schoolvakanties van HAS Den Bosch en op feestdagen.
Een jaarrooster met daarop aangegeven de schoolvakanties van HAS Den Bosch treft u aan
op blz.12.

De blokken beslaan de volgende perioden:. Blok 1 31 augustus 2009 - 13 november 2009. Blok 2 16 november 2009 - 05 februari 2010. Blok 3 08 februari 2010 - 23 aprit 2010. Blok 4 26 april 2010 - 09 juli 2010

ICêrtifÌ@atstudie Vo€din$middslê¡tæhnolqie 2009-2010/1



Roosúer eerstejaars modulen 2009-201 0
Voor diegenen die kiezen voor een hele Certificaatstudie, is dit het lesrooster voor het eerste
studiejaar. Voor diegenen die kiezen voor losse modulen, kan onder andere uit onderstaand
rooster worden gekozen. Voor diegenen die in het studiejaar 2010-2011 starten met de
Certificaatstudie is dit een voorbeeldrooster.

Rooster tweedejaars mod u I en 2009-201 0
Voor diegenen die in het studiejaar 2009-2010 kiezen voor losse modulen, kan onder andere
uit onderstaand rooster gekozen worden. Voor diegenen die in het studiejaar 2008-2009
gestart zijn met de Certificaatstudie, is dit het lesrooster voor het tweede studiejaar.

Blok I Blok 2 Blok 3 Blok 4

Dínsdag
18.30 - 21.45 uur

Basis
Microbiologie
B4

Basis
Biomoleculen
B3

Levensmiddelen-
microbiologie
c5

Voedselveiligheid
c6

Donderdag
18.30 - 21.45 uur

Basis
Proceskunde
B6

Food
Processing A
c1

Voedsel-
ingrediënten
c3
Deel 1

Voedsel-
ingredienten
c3
Deel 2

Blok I Blok 2 Blok 3 Blok 4

Dinsdag
18.30 - 21.45 uu¡

Productkunde
c8
Deel I

Productkunde
c8
Deel2

Food
Processing B
c2

Proces-
ontwikkeling
c11

Donderdag
18.30 - 21.45 uur

Kwaliteit in
bedrijf
c9

Product-
ontwikkeling
c10

Conserveren &
Verpakken
C7
Deel 1

Conserveren &
Verpakken
c7
Deel 2
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Roosfer losse modulen van producttechnologieën.
Deze modulen zijn onderdeelvan het derde studiejaar (deeltijdstudie). De
producttechnologieën zijn ook los te volgen.

onderdeel van deze zijn twee practicumdagen.
Deze practica zijn één vrijdag per lesblok.

Blok I Blok 2 Blok 3 Blok 4

Donderdag
18.30 - 21.45 uur

Zuivel-
technologie**
E1 - deel 1

Vlees-

technologie**
E2 - deel 1

Bakkerij-
technologie**
E5 - deel 1

Zuivel
technologie**
E1 - deel 2

Vlees-
technologie**
E2 - deel 2

Bakkerij-
technologie**
E5 - deel 2

C€nifiealstudio Voèdingsmidd6¡entæhnologie 2009-20't 0/1 11



J aa rove rzi c ht stu d i ej aa r 20 09-20 I 0

Jaaroverzicht studieiaar 2009/201 0

Lesweek

i

2

Agenda (week nr),.---- .Wffi
37

AktiviteitBlok

iffieW
07.09 - 't ',l.09

Data

14.09 - 18.09 3 38
21.09 - 25.09 4 39
28.09 - 02j0 5 40
05.10 - 09.10 6 41

12.10 - 16.10 7 42
't 9.1 0 - 23.1 0 I 43
26.10 - 30.10 44 herfstvakantie
02.'t1 - 06.'t1 I 45 tentamenweek

46

48

09.11 - 13.11

23.11-27.11

't0

2
30.11-04j2 3 49
07 .12 - 11.',t2 4 50
14.12 - 18.12 5 51

21.12-25.12 52 Kerstvakantie
28.12 - 01.01 1 Kerstvakantie
04.01 - 08.01 b 2
1't-01- 1s.01 7 3

18.01-22.01 8 4
25.01-29.01 I 5 tentamenweek

ffi 01.02 - 05.02

't5.02- 19.02

10 6

I Garnavalsvakantie
22.02-26.02 2 I
01.03 - 05.03 3 10

08.03 - 12.03 4 11

15.03 - 't 9.03 5 12

22.03 - 26.03 b 13

29.03 -02.04 7 14

05.04 - 09.04 8 15
't2.04 - 16.04 I 16 tentamenweek

ffi..ii,re
19.04 -23.04

03.05 - 07.05

10

19

rF",ffiffiW.Frd,
17

meivakantie
1 0.05 - 14.05 2 20
17.05 - 21.05 3 21

24.05 -28.0s 4 22

31.05 - 04.06 5 23
07.06 - 1 1.06 b 24
14.06 - 18.06 7 25
21.06 -25.06 I 26
28.06 - 02.07 I 27 tentamenweek
05.07 - 09.07 10 28
12.07 - 16.07 29

ffi1ffi #T,ffieffiffii,ryffi41',Æ $&ffir,{ffiiä,iÆåiråi;.iiÆ

Kffiffifi*ffid:Èõñffi*ffitftW
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Locatie

Zowel de theorielessen als de practica van de Certificaatstudie
Voedingsmiddelentechnologie vinden plaats op:

HAS Den Bosch
O ndenrij s b oulev ar d 221
5223 DE's-Hertogen bosch

lnstroomvoorvyaarden

Het startniveau van de technische en chemische vakken sluit aan op het HAVO-niveau
wiskunde, natuurkunde en scheikunde of op een venryante middelbare beroeps-
opleiding.

Met een verwante middelbare beroepsopleiding wordt bedoeld MAS-A Levensmiddelèn-
technologie, MBO procestechniek of MBO laboratoriumtechniek. Vakcursussen van het
leerlingstelselworden als praktijkgericht beschouwd en geven onvoldoende basisniveau.

Mensen met een basísniveau in de exacte vakken dat lager is dan het HAVO-niveau dienen
van tevoren via aangepaste schakelcursussen het tekort weg te werken. HAS Den Bosch
organiseert voor dagstudenten deficiëntiecursussen wiskunde en scheikunde. Tijdens een
intakegesprek kan worden nagegaan hoe men de deficiënties kan wegwerken.

Voordat cursisten tot de Certificaatstudie Voedingsmiddelentechnologie worden toegelaten
vindt er van tevoren een intakegesprek plaats. De bedoeling hiervan is om samen met de
cursist na te gaan of de verwachtingen ten aanzien van de cursus aansluiten bij de inhoud
en het niveau van de cursus. Van het intakegesprek wordt een verslag gemaakt, wat later in
ieder geval nodig is bij doorstroom naar het diploma-programma.

Alle vragen betreffende toelatingsmogelijkheden, vooropleiding, studieplanning en
intakegesprekken kunnen worden gesteld aan Bureau Opleidiñg & Training va-n HRS
KennisTransfer. Eventueel worden deze vragen kortgesloten met de cursusleider.

Kosten

De kosten van de cursus bedragen

Per module van 80 sbu
Per module van 160 sbu

Totale cu rsus kern programma
Totale cursus basis + kernprogramflìâ (voor standaard 2 jaar ptanning)

€ 775,00 excl. BTW
€ 1.550,00 excl. BTW

€ 9.400,00 excl. BTW
€ 10.950,00 excl. BTW

C€difi€atstud je Voedingsmiddelentshnoiogie 2009-2010/1 13



Aan het volgen van Coaching & Skills, zoals beschreven bij de opbouw van de
Certificaatstudie (blz. 7), zijn geen extra kosten verbonden. Coaching & Skills is voor de
cursisten die de intentie hebben het gehele studietraject te volgen. Op voonrvaarde dat er
eén centrale éénmalige inschrijving is aan het begin van de studie plus standaard uitvoering
en planning van de studie.

Alle genoemde bedragen zijn inclusief het cursusmateriaal van HAS KennisTransfer, echter
exclusief eventuele studieboeken. De benodigde studieboeken per module kunt u vinden
in de beschrijving per module.
HAS KennisTransfer schaft deze met korting aan voor alle cursisten en brengt deze ook
automatisch in rekening. lndien u een studieboek niet wilt aanschaffen, dient u dit bij Bureau
Opleiding & Training voor aanvang van de studie kenbaar te maken.

Aanmelding

lnschriivinq voor de complete Gertificaatstudie. startend studieiaar 2009 - 2010

Voor de complete Certificaatstudie kunt u zich inschrijven door bijgevoegd aanmeldings-
formulier zo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór 15 juli 2009 volledig ingevuld - met
pasfoto en kopie van paspoort - op te sturen naar het op het formulíer vermelde adres

Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier nodigen wij u eventueel uit voor een
intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek maken wij graag nader kennis met u en toetsen wij
of uw verwachtingen van de cursus overeenkomen met datgene wat wij u kunnen bieden.

Mocht u nog niet in het bezit zijn van een aanmeldingsformulier, dan kunt u deze uiteraard
altijd aanvragen via het Bureau Opleiding & Traíning van HAS KennisTransfer.

lnschriivinq voor één of meerdere losse modulen voor het studieiaar 2009 - 2010

Voor één of meer losse modulen kunt u zich ínschrijven door bijgevoegd aanmeldings-
formulier zo spoedig mogelijk volledig ingevuld te retourneren aan het op het formulier
vermelde adres of minimaal 5 weken vóór aanvang van de te volgen module(n).

Aan het aantal deelnemers per module is, voor de meeste modulen, een maximum
verbonden. Deelname geschiedt volgens aanmeldingsdatum. ls het maximum aantal
deelnemers bereikt, dan komt u op een wachtlijst te staan.

Annulerings- en cursusvoorwaarden en betalings-
regel¡ng

An n ulerings- en cursusvoorwaarden
a. De aanmelding geschiedt schriftelijk door middel van het aanmeldingsformulier.
b. De inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelding.
c. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt u een bevestiging en een factuur met het verschuldigde

cursusbedrag en het bedrag voor eventuele studieboeken.
d. Bij inschrijving bent u verplicht het totale cursusgeld te voldoen. lndien u gebruik maakt van onderstaande

betalingsregeling gelden de daar vermelde voorwaarden.
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e. Bij onvoldoende deelname zal de opleiding of een module geen doorgang vinden. Het cursusgeld zal dan zo
spoedig mogelijk worden gerestitueerd.

f. Bij over-inschrijving zal een wachtlijst worden aangelegd. Kandidaten op de wachtlijst hebben voorrang bij de
eerstvolgende uitvoering.

S. Annulering van de aanmelding dient schriftelijk door de cursist te geschieden.
h. Annulering (alleen schriftelijk) is mogelijk tot 4 weken voor aanvang van de cursus. We brengen u dan 10%

van het cursusgeld in rekening, met een maximum van € 250. Binnen deze 4 weken voor aanvang van de
cursus is annulering niet meer mogehjk. U bent dan het gehele cursusgeld verschuldigd.

Betalingsregel¡ng
Het cursusbedrag van een losse module dient voor de start van een module te zijn voldaan.
lndien u zich aanmeldt voor de volledige Certificaatstudie Voedingsmiddelentechnologie dan
kunt u in overleg met HAS KennisTransfer in twee termijnen betalen: 50% per 1 september
2009 en 50% per 1 juni 2010.

lnformatie & organisatie

Alle vragen omtrent de Certificaatstudie Voedingsmiddelentechnologie kunt u stellen aan
Bureau & Trainin van HAS KennisTransfer. Binnen het Bureau Opleiding &
Training is verantwoordel ij k voor een aanta I organ isatorisch e
vragen
de mod

gsm
ulen, inschrijfformulieren, de facture

iddelentechnologie zoals informatie betreffende
ring, het maken van afspraken voor

i nta kegesprekken, i nformatie over tentamencijfers, roostezaken, certificaten e.d

Voorlichting en inschrijving voor het Diplomaprogra mma wordt door HAS Den Bosch
verzorgd. Meer informatie hierover kunt u aanvragen bij de operationeel

manager /studiecoach bij de Deeltijdstudie Voedingsm

Voor de inhoudelijke cursuso satie en inhoudel ke stud kunt u zich wenden
tot de cursusleider de heer

HAS KennisTransfer
Postbus 90108
5200 MA's-Hertogenbosch
r (073) 69236 37
F (073) 692 36 40
W www. haskennistransfer. nl

Een e-mailbericht heeft onze voorkeur,

Bijlage 1: lnhoudsomschrijving van de modulen
A. lnstroomvoorwaarden en schakels
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Coaching en Skfl/s
Doel: Het coachen en ondersteunen van het gehele studietraject binnen de Certificaatstudie
Voedingsmiddelentechnologie d.m.v. intake, coachgesprekken en skilltrainingen.
lnhoud: ln een aantal individuele en groepscontacten met de coach worden cursisten ondersteund in
het studieproces. Tevens worden de volgende skills getraind: literatuuronderzoek uitvoeren,
schriftelijke rapportage, mondelinge presentatie, projectmanagement en computervaardigheden.
Naast de training van skills vindt toepassing van skills plaats in opdrachten binnen de Certificaatstudie
Voedingsmiddelentechnologie. Binnen deze module valt tevens het opbouwen van een portfolio,
waarin het inleveren en beoordelen van skills centraal staat. Dit vormt een toelatingsvoorwaarde voor
de instroom naar de vervolgopleiding.

B. Basis modulen Voedingsmiddelentechnologie:

83 Basrs Biomoleculen: 80 sbu
Doel: Studenten herkennen verwantschap tussen organische verbindingen op grond van
structuurformule en functionele groepen en zijn in staat op grond van deze verwantschap analoge
reacties te kunnen voorspellen.
lnhoud: Samenvatting HAVO leerstof (beginniveau definiëren)
Uitbreiding van de HAVO leerstof met beginselen van de organische chemie; richting gevend hierbij
zijn functionele groepen en hun chemisch en fysisch gedrag: o.a alkanolen, carbonzuren, esters.
Biomoleculen: structuurformules, fysische eigenschappen, belangrijkste chemische reacties van. suikers: mono- en disacchariden, polysacchariden (beperkt),
. vetten: (glyceriden),
. stikstofverbindingen: aminen, aminozuren, eiwitten.

Deze module is basisleggend voor de module 'Voedselingredienten' (C3).

Benodigd studieboek is Binas

84 Basís Microbiologie: 80 sbu
Doel: ln deze module maakt men kennis met de verschillende soorten micro-organismen die een rol
spelen bij productie en bederf van levensmiddelen. De groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van
verschillende soorten micro-organismen staan centraal. Men leert hoe je microbiologische
kwaliteitscontroles kunt uitvoeren en welke producten kwetsbaar zijn voor bepaalde micro-organismen
lnhoud: Centraal staat de alom aanwezigheid van micro-organismen. De omgeving en het
voedingsmiddel selecteren welke soorten tot ontwíkkeling kunnen komen. Daarbij spelen
milieufactoren zoals zuurtegraad, zuurstof, wateractiviteit en temperatuur een belangrijke rol.
Tijdens practica worden technieken geoefend om micro-organismen onder de microscoop zichtbaar te
maken en om het kiemgetal van bepaalde producten vast te stellen.

Deze module is een basis voor de module 'Levensmiddelenmicrobiologie' (C5) en voor de module
'Voedselveiligheid' (C6).

Benodigd studieboek: Dijk, Beumer, van Dijk, Stegeman en van Woerden, 'Microbiologie van Voedingsmiddelen',
methoden, principes en criteria, ISBN 90-72072-65-0-



86 Basis Proceskunde: 80 sbu
Doel: het leren begrijpen hoe processen in de levensmiddelenindustrie verlopen en hoe die
praktijksituaties vertaald kunnen worden in standaardsituaties waarin men met behulp van wiskundige
modellen berekeningen kan uitvoeren. ln de theorie maakt men kennis met het werken met
grootheden, eenheden, symbolen en formules. Vervolgens dat model leren gebruiken en de uitkomst
van de berekening kunnen terugvertalen naar de consequenties voor de praktijk. De processen
richten zich vooral op warmteoverdracht en transport binnen de voedingsmiddelenproductie
lnhoud: deze module bouwt voort op de kennis en vaardigheden van Natuurkunde en Wiskunde van
de middelbare school (op HAVO-niveau).
U start met het leren opstellen van en rekenen aan 'massa- en energiebalansen'. Het uitgangspunt dat
er geen massa en geen energie verloren gaat in een proces, vormt de basis van veel proceskundige
berekeningen.
ln het onderdeel 'Stromingsleer' leert u werken met de relatie tussen druk en volumestroom in
leidingen en pompen.
ln het onderdeel 'Warmteleer' maakt u kennis met de belangrijkste begrippen op het gebied van
hoeveelheid warmte en warmtestromen door middel van geleiding, stroming en straling. Zoals die
worden toegepast bij verhitten, koelen en vriezen
De theorie is in dictaten terug te vinden. De hoofdzaken van deze theorie zullen kort naar voren
worden gehaald tijdens de lessen. Bij elk theoriegedeelte kijkt U ook naar een of meerdere
toepassingen. Deze toepassingen zullen in de proceskunde vaak rekenkundig van aard zijn.

Deze module ís basisleggend voor de modules Proceskunde (C1 en C2).

Benodigd studieboek is Binas



G. Kernpakket Voedingsmiddelentechnologie:

C1 Food Processing A:80 sbu
Basrskennr,s: de module'Basis Proceskunde' (86)

Doel: Een voedingsmiddelenproductiebedrijf kan proceskundig worden opgedeeld in een aantal
deelprocesssen: unit operations. ln de proceskunde bekijkt u de dimensionering van deze unit
operations. ln de module Food Processing A bestudeert u een aantal van die unit operations in theorie
met ondersteuning van drie erbij aansluitende practicumproeven.
Daarbij leert men de principes van apparaten voor standaardbewerkíng.( zoals drogen , indampen ,

mengen en scheiden). Men kan basisberekeningen uitvoeren om de processen te sturen en kan
procesbeheersings-indicatoren benoemen. De werking van procesapparatuur en de inpassing in
processchema's komt aan bod
lnhoud: De unit operations en de bijbehorende halpractica uit deze module zijn:
. Luchtbehandelingensproeidrogen. lndampen en gelijknamige proef

' Mengen en roeren en gelijknamige proef
. Scheidingstechnieken, verkleinen; geen practicum

Deze module is basisleggend voor de module 'Food Processing B' (C2).

C2 Food Processing B: 80 sbu
Basrskennr's; de module'Basis Proceskunde' (86)

Doel: De meest geschikte droogmethode kunnen kiezen op grond van gewenste productkenmerken.
Afmetingen, energieverbruik en rendement van een droger berekenen (of afschatten), o.a. met
computerprogramma's. Kunnen beslissen tussen pasteurisatie en sterilisatie, op grond van
bewaaromstandigheden en kenmerken van grondstoffen en eindproduct.
De optimale verhittingstijd en -temperatuur kunnen berekenen, afgestemd op gewenste
eindproducteigenschappen, vereiste houdbaarheid en behoud van voedingswaarde
en eet-eigenschappen.
lnhoud: Drogen en verhitten zijn twee veelgebruikte conserveringstechnieken. Beide worden in deze
module uitgediept. Het onderdeel droogprocessen begint met het formuleren van de gewenste
eindprodukt-eigenschappen. Vervolgens kiest men tussen lucht-, kontakt- of vriesdrogen. Daarna
bepaalt men hoe een optimaal droogproces er uitziet:temperaturen, verblijftijd, energieverbruik,
rendement. Bij drogen met hete lucht maakt men intensief gebruik van het Mollier-diagram voor
vochtige lucht, en van sorptie-isothermen van het product. Cases over droogprocessen en
bijbehorende computersimulaties ondersteunen het leerproces.
Tijdens het gedeelte hitteconserveringsprocessen leert men, uitgaande van de microbiële gesteldheid
van de grondstof, de eindproducteisen, de gewenste bewaartijd en de bewaaromstandigheden, te
kiezen voor pasteurisatie of sterilisatie, de verhittingstijd te berekenen en het gehele proces te
optimaliseren naar productveiligheid, voedingswaardebehoud en kwaliteit. Warmte-indringings-
experimenten leveren daartoe de benodigde productkenmerken. Bij berekeningen en optimalisaties
gebruikt men onder meer de nieuwe computerprogramma's Stumbo en Ball. Een omvangrijke
computercase illustreert de verschillende deelstappen die men doorloopt om tot een veilig en
houdbaar verhit product te komen.
Gedurende twee aaneengesloten dagdelen (overdag) voert u in de Voedínsgmiddelen-technologiehal
zowel een pasteurisatie uit met een platenpasteur alsook een warmte-indringingsexperiment tijdens
roterende sterilisatie in een volwater- of stoom-autoklaaf.



lnhoud Blok 4:

C3 Voedselingrediënten: 160 sbu
Basrskennr.s: de module'Basis Biomoleculen' (83)

Doel van deze module is om het gedrag en de functionele eigenschappen van voedselingrediënten te
begrijpen. Het gaat zowel om het scheikundige als het natuurkundige gedrag van
voedselbestanddelen. De voedselingrediënten kunnen zijn zowel de bestanddelen van plantaardige of
dierlijke producten of hulpstoffen die als additief aan het voedsel worden toegevoegd. Aandacht wordt
besteed aan de chemische structuur van de stoffen, aan de chemische reacties tijdens bewerking en
opslag, aan de fysische aspecten van structuur en reologisch gedrag, aan de voedingskundige
aspecten en aan de analytische aspecten. Dit laatste echter in beperkte mate.
Op basis van kennis van deze module kan men op het terrein van de kwaliteitssturing als bij
productontwikkeling een aanpak kiezen die gebaseerd is op het functioneel gedrag van de
ingrediënten. Per blok is een practicum ingepland, ter ondersteuning van de theorie.
De lessen worden ondersteund door leervragen en verwerkingsvragen, welke samen met de
antwoorden, beschikbaar worden gesteld in een studiehandleiding.
Er worden een dictaat en powerpoint sheets beschikbaar gesteld.

lnhoud blok 3: Onderwerpen die in deze module aan bod komen:
1. Mono- en disacchariden;
2. Polysacchariden(o.a.gemodificeerdzetmeel)
3. Bind- en verdikkingsmiddelen
4. Geleermiddelen
5. structuur 1

6. structuur2 + vragenuur
718. practicumverdikkingsmiddelen en geleermiddelen

Eiwitten
Enzymen
Vetten
Emulsies en schuimen
Smaak en sensoriek
water en additieven + vragenuur
practicum schuimen en emulsies

C5 Levensmiddelenmicrobiologie: 80 sbu
Basrskennis; de module'Basis Microbiologie' (84)

Doel; Men leert hoe de houdbaarheíd van bepaalde producten afhankelijk is van product- en
omgevingsfactoren en hoe de houdbaarheid en kwaliteit gestuurd kan worden via ingrediënten,
proces- en verpakkingstechnieken. Tevens wordt een basis gelegd voor het opzetten van een
HACCP- analyse.
lnhoud: Bij de ven¡verking van grondstof tot eindproduct kan op zeer veel plaatsen (afhankelijk van het
soort levensmiddel) een ongewenste besmetting met micro-organismen optreden. Als men de
venrerking van grondstof tot eindproduct microbiologisch wil beheersen, moet men de
omstandigheden waaronder ze groeien (of juist worden geremd) en de groeisnelheid kennen. De groei
van micro-organismen is sterk afhankelijk van hun leefomstandigheden: het milieu. Ook
overlevingskansen, toxinevorming en hitteresistentie zijn afhankelijk van de milieu-omstandigheden.
De verschillende milieufactoren komen tijdens deze module aan de orde, evenals de indeling en
groeifactoren van de micro-organismen. Tevens wordt er aandacht geschonken aan industriräle
fermentatieprocessen.

Benodigd studieboek: Dijk, Beumer, van Dijk, Stegeman en van Woerden, 'Microbiologie van Voedingsmiddeten',
methoden, principes en criteria, ISBN 90-72072-65-0.
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C6 Voedselveiligheid: 80 sbu
Easr.skennrs; de module'Basis Microbiologie' (84)

Doel: Begrijpen welke diverse oorzaken van voedselveiligheid er zijn zodal men een verantwoorde
keuze kan maken in processen en producten. Dit is sterk verbonden met het opzetten van een
HACCP- analyse en het interpreteren van voedselveiligheidsnormen
lnhoud: ln het onderdeel pathogene micro-organismen wordt aandacht geschonken aan de groei en
ontwikkelmogelijkheden van ziekteverwekkers. Daarnaast komen de preventie, het opsporen en de
normstelling van pathogenen aan bod.
Vanuit de toxicologie worden de principes van de werking van giftige stoffen besproken. Daarnaast
wordt een overzicht gegeven van de meest relevante mogelijke chemische gevaren in
voedingsmiddelen: natuurlijke voedingsbestanddelen, chemische contaminanten en residuen en
onjuiste dosering van additieven. Tevens komt ook de normstelling voor levensmiddelen aan de orde.

Benodigd studieboek: Dijk, Beumer, van Dijk, Stegeman en van Woerden, 'Microbiologie van Voedingsmiddeten',
methoden, principes en criteria, ISBN 90-72072-65-0.

C7 Conserveren en Verpakken: 160 sbu
deel 1 is Verpakken, deel 2 is Conserveren
Basrskennrs.' de modulen Food Processing (C1 en C2), Voedsetingrediëtnten (C3),
Levensmiddelenmicrobiologie (C5) en Voedselveiligheid (C6).

Doel: Verkrijgen van inzicht in het scala van conserveringsmogelijkheden voor het verduurzamen van
voedingsmiddelen. lnzicht in de voornaamste voor- en nadelen en technologische aspecten van de
meest gangbare conserveringstechnieken, met het doel om de conservering procesmatig te kunnen
sturen.
Verkrijgen van inzicht in de multifunctionele aspecten van het verpakken van voedingsmiddelen.
Basiskennis van toegepaste verpakkingsmaterialen en de mate waarin de verpakking bij kan dragen
aan de bescherming van het product. lnzicht in decoratiemogelijkheden en logistieke aspecten
lnhoud: Een aantal conserveringsprincipes wordt behandeld: hordentechnologie, verhitting,
diepvriezen, drogen, pH-verlaging, conserveermiddelen, gas- en vacuümverpakken,
fermentatieprocessen en milde conserveringsmethoden. Bij de bespreking van deze technieken ligt de
nadruk niet op de procestechniek maar op de integrale productkwaliteit.
De conserveringsmogelijkheden van een product worden beoordeeld in relatie tot de eigenschappen
en de kwaliteit van het product.
Bij het onderdeel verpakken komen de volgende ondeniverpen aan de orde: functionele verpakkingen,
verpakkingsmaterialen, verpakkingsontwerp, de barrière-eigenschappen, relatie verpakkingen en
logistiek en distributie.
Zowel bij conserveren als verpakken kríjgen de cursisten per tweetal een opdracht om respectievelijk
de conserverings- en verpakkingsaspecten van een bestaand product of bestaande verpakking uit te
werken.



C8 Productkunde 160 sbu

Doel: Een inleidende kennismaking met een aantal belangrijke sectoren in de Nederlandse
voedingsmiddelenindustrie: zuivel, bakkerij, vlees en groente en fruit. Men krijgt inzicht in de vraag
hoe de kwaliteit van eindproducten kan worden beïnvloed door samenstelling en kwaliteit van
grondstoffen enerzijds en procesvoering anderzijds. Aparte aandacht is er voor voedingskundige
aspecten en de rol van de wetgeving.
lnhoud:
. inleiding in de groente en fruit venverking. inleidingbakkerijtechnologie
. inleidingzuiveltechnologie
. inleidingvleesproducten
. voedingsleer
. wetgeving
Benodigd studieboek: Hartman, E. 'Mens en Voeding', /SBN 90 5574 560X2002

Cg Kwaliteit in bedrijf 80 sbu
Basr'skennis.' enige kennis van affiniteit en ervaring met kwaliteitszorg en kwaliteitsfuncties.

Doel; Aanleren van technieken die het werk van de kwaliteitsfunctionaris in het bedrijf ondersteunen.
Dit houdt in dat men weet welke kwaliteitscontroles moeten worden opgezet en kan adviseren hoe de
kwaliteit van tussenproducten en eindproducten verbeterd kan worden, Daarnaast leert men hoe men
een HACCP analyse kan uitvoeren en een kwaliteitszorgsysteem kan opzetten en implementeren
lnhoud:
. Wat is kwaliteit?. Procesbeheersing. Kwaliteitssystemenen keurmerken. Hygíëne en reiniging en desinfectie aan de hand van het basisvoorwaardenprogramma uit de

HACCP-norm
. Microbiologische en toxicologische gevarenanalyse volgens HACCP-methodiek. Communicatie en auditing. Continu verbeteren

Benodígd studieboek: Bakker, C.G.; E. Steenbergen-Meertens; 'lKZ lntegrale kwaliteitszorg en
verbetermanagement'; ISBN 90 01 05038 7; 2002



Cl0 Productontwikkeling: 80 sbu
Easiskennrs; de modulen van het Kernpakket met name voedselingredienten en microbiotogie.

Doel: Productontwikkeling richt zich zowel op het ontwerpen van nieuwe producten als op het
aanpassen en verbeteren van bestaande producten. Het gaat daarbij om een vertaling te maken van
de wensen vanuit consument en marketing naar de vormgeving van het product: Het product moet
gemaakt worden door een goede combinaties van ingrediënten, processen en verpakkingstechniek.
Het doel van deze module is om de relaties tussen consumentwensen en technische
productiemogelijkheden zichtbaar te maken en te komen tot een gerichte aanpak van het
productontwikkelproces. ln de module wordt een draaiboek gemaakt voor het ontwerpproces van
nieuwe of te verbeteren producten.
lnhoud:
. markt en bedrijfsanalyse als basis voor nieuwe productenr consumentgedrag en eisen van consumenten

' invloed van voeding en gezondheid op de productsamenstelling. het opstellen van consumenteisen

' de vertaling van consumenteisen in technische oplossingen: de keuze van ingrediënten processen
en verpakking

. technieken om producten te optimaliseren en om de kwaliteit meetbaar te maken. het opzetten van sensorisch onderzoek. randvoorwaarden van smaak, houdbaarheid, wetgeving en gezondheid
' de bedrijfskundige randvoonivaarden voor productontwikkeling: kostprijs en investering.

Cl1 Procesontwikkeling: 80 sbu
Baslskennr.s; modulen proceskunde (86, C1 en C2)

Doel: Op basis van de opgegeven jaarproductie van een voedingsmiddel een gedetailleerd
fabrieksvóórontwerp maken. Advies uitbrengen over de technologische en organisatorische opzet van
de gewenste fabriek of productielijn. De economische rentabiliteit van het vóórontwerp over een
productieperiode van 10 jaar kunnen uitdrukken in terugverdientijd, interne rentevoet en netto
contante waarde
lnhoud: ln een projectgroep van 8-12 personen maakt men op systematische wijze een
fabrieksvóórontwerp. Op basis van productspecificaties en gepland productievolume ontwerpt men (in
een subgroep van 2 personen) het flow-schema van een productielijn of een fabriek. Al na twee
weken maakt men een voorlopige schatting van de investeringskosten en van de productkostprijs,
opdat de eerste 'go/no go beslissing' kan worden genomen. Het opstellen van massa- en
energiebalansen, van een wiskundig model van het proces, de gedetailleerde dimensionering van een
sleutelapparaat uit de proceslijn, de leverancierselectie en het opstellen van een offerte-aanvraag voor
een apparaat, de analyse van de totale investeringskosten, van de variabele kosten en een
gedetailleerde kostprijsberekening, de berekening van de economische rentabiliteit (terugverdientijd;
netto contante waarde, interne rentevoet), de invulling van de personele bezetting en de fabrieks-lay-
out maken deel uit van de projectwerkzaamheden. Het gemaakte fabrieksvóórontwerp wordt mede
beoordeeld op grond van financiële-, milieu-technische-, logistieke-, kwaliteits-, en
managementaspecten.

Benodigd studieboek: NAP, Dutch Association of Cost Engineers (meest recente versie): 'DACE-prijzenboekje'
Elsevier.



E Producttechnologie (facultatief)
Voor de hieronder genoemde modulen geldt als algemene voorkennis de modulen uit het Kernpakket
(C-modulen). De Producttechnologieen zijn dus geen verplicht onderdeelvan de Certificaatstudie.

El Zuiveltechnologíe: 160 sbu

Doel: Het gedrag van melk en melkcomponenten voorspellen indien die melk conventionele en nieuwe
processtappen ondergaat. Bereidingsprocessen van dagverse, gefermenteerde en lang-houdbare
zuivelproducten doorgronden, sturen, optimaliseren en verbeteren. Zuivelproducten,
zuivelhalffabrikaten en zuivelprocessen toepassen bij productvernieuwing, in
gezondheidsbevorderende producten of in productieprocessen buiten de zuivelsector.
lnhoud: De module Zuiveltechnologie bestaat uit twee onderdelen.
ln het moduledeel 'Fysische processen' bestudeert men, na een korte inleiding tot de
zuivelbedrijvigheid in Nederland, de standaardbewerkingen die rauwe melk ondergaat bij het bereiden
van zuivelproducten: thermiseren, opslag, centrifugeren en bactofugeren, standaardiseren,
homogeniseren, pasteuriseren, steriliseren en indampen. Proceskunde, levensmiddelenchemie,
microbiologie, conserveringstechnologie en kwaliteitskunde worden geïntegreerd bij de
productieprocessen van consumptiemelk (dagvers en UHT), koffiemelk, melkpoeder en vla. Studie-
onderwerp is ook de productie van halffabrikaten uit melk, zoals melkvet, melkeiwitten, caseïnaten,
wei-eiwit en lactose, en de mogelijke toepassingen ervan in bedrijfstakken buiten de zuivel.
Het moduledeel 'Zuivelfermentaties' begint met het ondenverp zuursels: hoe beïnvloeden die de
smaak, structuur en houdbaarheid van gefermenteerde melkproducten? De rol van zuursels komt ook
voor bij de toelichting op de procesmatige bereiding van yoghurt, drinkyoghurts, kwark, karnemelk en
recent-ontwikkelde probiotische gefermenteerde zuivelproducten als Yakult, Biogarde, Vifit en Fysiq.
De fabrieksmatige productie van (Goudse) kaas wordt in de hoofdprocesstappen bestudeerd: door
modelmatig te denken over het kaasproces is het mogelijk om het effect van iedere processtap op
kaaskwaliteit en opbrengst te voorspellen, en zo nodig het kaasproces bij te sturen.
Door het uitvoeren van twee van de vijf zuivelpractica (bereiding Ultra Hoge Temperatuur
gesteriliseerde melk, continue en ladinggewijze vlabereiding, indampen en sterilisatie van melk tot
koffiemelk, indikken en verstuivingsdrogen van melk tot melkpoeder, bereiding van Goudse kaas)
wordt de zuiveltechnologie geïllustreerd.

Benodigd studieboek Walstra, Wouters, Geurts (2006). Dairy Science and Technotogy, td Edition. CRClTaylor
& Francis; Boca Raton. ISBN 0-8247-2763-0

E2 Vleestechnologíe: 160 sbu

Doel: Het verschaffen van inzicht ín de verwerking van vlees tot voor consumptie geschikte producten
Behalve inzicht in de sector verkrijgt de cursist inzicht in de (bio-)chemische, microbiologische en
fysische achtergronden van vlees- en vleesproducten. Tevens wordt inzicht verkregen in de
processing van vlees en vleesproducten.
lnhoud: Vleestechnologie bestaat uit een tweetal onderdelen. Er wordt gestart met de productmatige
aspecten zoals de grond- en hulpstoffen. Onderwerpen die besproken worden zijn; primaire sector,
wet- en regelgeving, kleur van vlees en vleesproducten, vocht- en vetbinding, hulpstoffen en de
chemische en microbiologische aspecten van vlees en vleesproducten.
ln het tweede deel van dit thema komen de processen aan bod. De basisbewerkingen zoals: pekelen,
verkleinen, roken, verhitten, koelen, vriezen, fermenteren, samenstellen en verpakken worden
besproken. Tijdens twee practica bepalen de cursisten zelf wat de inhoud zal zijn, door middel van
een zelf te formuleren onderzoeksvraag.



E5 Bakkerijtechnologie: 160 sbu

Doel: Belangrijk is kennis van grondstofkwaliteiten en procesvoering om de relatie te kunnen leggen
met gewenste producteigenschappen en om het proces goed te kunnen sturen. Ook moet het
handvatten geven om gerichter oorzaken van storingen te kunnen vinden.
lnhoud: De module bakkerijtechnologie beslaat naast de brood- en banketsector ook de chocolade- en
zoetwarensector. Aan de hand van de productgroepen brood, beschuit, roggebrood, zuurdesembrood,
deegwaren, banket, chocolade en suikerwerk wordt de stof behandeld, waarbij uitgegaan wordt van
industriële processen. Hierbij wordt zo veel mogelijk ingespeeld op de beroepspraktijk van de
cursisten. Het practicum biedt de cursist gelegenheid de theorie te toetsen aan de praktijk. Hierbij is
een grote mate van invulling vanuit de eigen achtergrond mogelijk.



Bijlage 2 Aanmeldingsformulier 2009-201 0

Hierbij meld ik mij aan voor:
0 de gehele Certificaatstudie Voedingsmiddelentechnologie.
0 losse module(n) Voedingsmiddelentechnologie - nader vermeld op de achterkant van dit

formulier.

Achternaam

Tussenvoegsel

Voorletters

Privé-adres

Postcode/plaats

E-mail adres (privé)

Geboortedatum

Telefoon (privé

Vooropleiding

Werkzaam bij

Adres/postadres

Postcode/plaats

Telefoon (werk)

Afdeling

E-mailadres (werk)

Factuuradres

Annulering

Betaling

m/v

Wenst gespreide betalingsregeling: ja I nee Enket mogetijk bij het votgen van de comptete studie.

Roepnaam: .

Geboorteplaats:

Mobiel (privé):.

Mobiel (werk)

Functie:....

I Aanmelding vindt plaats conform de annulerings- en cursusvoon¡vaarden, zoals
aangegeven in de cursusbrochure.

I De volledige cursuskosten zullen voor aanvang van de cursus worden voldaan,
tenzij u gebruik maakt van een betalingsregeling. Voor informatie over deze
betalingsregeling kunt u met HAS KennisTransfer contact opnemen.

Handtekening cursist : Datum

Handtekening + slsmpelwerkgever indien de werkgever de opleidingskosten geheel
of gedeeltel ijk betaalt:



0 Keuze gehele Gertificaatstudie (volgens standaard planning)

0 Keuze losse modulen (indien u bepaalde losse modulen wenst te volgen, a.u.b. de
betreffende modulen aankruisen). Ook voor de cursisten die gehele studie volgen in
afwijkend studietempo.

0 Keuze coaching & skills (cursist heeft de intentie de gehele studie te volgen).

Studiejaar
2009-2010

0

Studiejaar
2010-2011

0A Coaching & Skills gehele studietraject

B Basismodulen Voedingsmiddelentechnologie

83 Basis Biomoleculen 80 sbu
84 Basis Microbiologie 80 sbu
86 Basis proceskunde 80 sbu

C Kernpakket Voedi ngsmiddelentechnologie

0
0
0

0
0
0

0
0
0

C1 Food Processing A
C2 Food Processing B
C3 Voedselingrediënten
C5 Levensmiddelenmicrobiologie
C6 Voedselveiligheid
C7 Conserveren & Verpakken
C8 Productkunde
C9 Kwaliteit in bedn¡f
C1 0 Productontwikkeling
C1 1 Procesontwikkeling

E Producttechnologie

E1 Zuiveltechnologie
E2 Vleestechnologie
E5 Bakkerijtechnologie

80 sbu
80 sbu

160 sbu
80 sbu
80 sbu

160 sbu
1 60 sbu
80 sbu
80 sbu
80 sbu

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

160 sbu
1 60 sbu
1 60 sbu

0
0
0

Dit volledig ingevulde formulier met pasfoto en kop¡e paspoort retourneren aan (geen
postzegel nodig):

HAS KennisTransfertr.uI
Antwoordnummer 10697
5200 WB's-Hertogenbosch

Hoe bent u met HAS KennisTransfer in contact gekomen?
0 website HAS KennisTransfer 0 via acquisiteur HAS KennisTransfer
0 website millian.nl 0 persoonlijke mailing
0 website eduhub.nl 0 mond tot mond reclame
0 gevonden via zoekmachine op internet, 0 advertentie

bijvoorbeeld google 0 mailing via het bedrijf
0 reeds eerder module/cursus bû HKTgevolgd 0 anders t.w. .............
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food&bustnessdho¡clenbo¡ch

Onderwijsregeling

Avondopleiding
Voedings middelentechnologie

Studiej aaÍ 2009-2010

Junl



COLOFON

Samenstelling : personeelsleden en cursisten Voedingsmiddelentechnologie

Bezoekadres:
HAS Den Bosch
Onderwijsboulevard 22 1

5223 DE's-Hertogenbosch

Postadres:
HAS Den Bosch
Opleiding Voedingsmiddelentechnologie
Postbus 90108
5200 MA's-Hertogenbosch

Tel. 073 - 69 23 600
Fax.073 - 69 23 699

www.hasdenbosch. nl

Directeur:
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vooRwooRD

Cursisten die in 2OOg met de avondopleíding Voedingsmiddelentechnologie
starten, studeren volgens deze Onderwijsregeling.

De geldigheid van deze onderwijsregeling beslaat ín principe de studieduur van
de cursist.

De Onderwíjsregeling is in de eerste plaats bedoeld voor de personen die directbU de organisatie en onderw'rjsuitvoering van de opleiding
Voedingsmiddelentechnologie zijn betrokken: cursisten, personeel en het
management van de opleiding. Het vormt enerzijds een verantwoording van de
gekozen programmatische invulling, anderzijds de basis voor concrete
uitvoerings- en beheersactiviteiten.

Behalve aan de direct betrokkenen bij de opleiding Voedingsmiddelentechnologie
levert de Onderwijsregeling belangrijke informatie aan personen werkzaam
binnen Hogeschool HAS Den Bosch: College van Bestuur, bureau roosterzaken,
bureau studentenzaken, de PR functionarissen, HAS KennisTransfer en andere
opleidingen.

Tenslotte díenen externe instanties te worden genoemd, die reeds in het
verleden hun interesse in de Onderwijsregeling hebben getoond en die vaak een
rol speelden bij de ontwikkeling en de evaluatie ervan.
Te denken valt daarbij aan:
- verwante HBO-opleidingen
- Voortgezet Onderwijs en MBO-instellingen;
- bedríjven en instellingen waarmee de opleiding samenwerkt;- overheid en instellingen die een verantwoordelijkheid hebben voor de kwaliteit

van het hoger onderwijs;
- (potentiële) werkgevers van afgestudeerden,

's-Hertogenbosch , juni 2OOg

sm ewerker opleiding Voedingsmiddelentechnologie

J
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I Inleiding
Naast de dagopleiding voor studenten met een HAVo/vwo , dan wel een MBo-
vooropleiding, kent de opleiding Voedingsmiddelentechnologie ook een
avondopleiding. Deze opleiding is gecreëerd om cursisten met een ruime
praktijkervaring in de voedingsmiddelensector de mogelijkheid te bieden om een
HBo-studie Voedingsmiddelentechnologie in de avonduren te volgen. De
avondstudie kan alleen gevolgd worden door cursisten díe een afgerond
certificaattraject g evo I gd h e bben. H et tweeja rig e certifica attraject
voedingsmiddelentechnologie wordt verzorgd door HAS KennisTransfer.

Het afstudeerjaar doen de cursisten dan bij de opleiding
Voedingsmiddelentechnologie van hogeschool HAS Den Bosch.
Uitgangspunt b'tj de inrichting en toetsing van de avondopleiding is dat het
eindniveau vergelijkbaar is met dat van de reguliere dagopleiding (zie hiervoor
de Onderwijsregeling Opleiding Voedingsmiddelentechnologie).

Het is voor de cursisten dus mogelijk om in drie jaar t'rjd een HBo-diploma
Voedingsmiddelentechnologie te verkrijgen. Vanwege de vereiste
praktijkervaring krijgen de cursisten van de avondopleiding (in vergel'rjking met
het curriculum van de dagopleiding) t heel jaar stagevrijstelling.
De nadere uitwerking van het afstudeerjaar wordt beschreven in het navolgende
document.

2 Toelatingsvoorwaarden
Tot het vervolgtraject va n de avondopleid in g voedingsmiddelentech nolog ie
kunnen cursisten worden toegelaten die aan de volgende voorwaarden voldoen:

a) Men heeft de complete certificaatstudie voedingsmiddelentechnologie
afgerond. Onder de complete certificaatstudie wordt verstaan: alle C-
modulen:Ct, C2, C3, C5, C6, C7, C8, C9, Cl0, Cl1- zijn met een
voldoende beoodeling afgesloten (zie hiervoor de studiehandleiding
Certificaatstudie Voed ingsm iddelentech nolog ie va n HAS Ken n isTra nsfer).
Cursisten die op grond van vooropleiding vrijstelling hebben verkregen
voor een of meerdere modulen op B-níveau zijn toelaatbaar, als zij de
modulen op C niveau hebben afgesloten. Cursisten die op het moment van
de start van de avondopleiding nog niet alle certificaatmodulen met een
voldoende hebben afgerond, kunnen zich voorlopig aanmelden. De formele
inschrijving als cursist van de avondopleíding
voedingsmiddelentechnologie gaat dan later in, op het moment dat alle
certificaatmodulen met een voldoende zijn afgesloten.

b) Het diploma van de avondopleiding Voedingsmiddelentechnologie kan
uitsluitend worden verkregen als men voldaan heeft aan een aantal
relevante algemene HBO-competenties. Deze competenties zijn:
sch riftel ijke ra pporta ge, mondelin ge presentatie, projectmatig werken en
literatuuronderzoek. Deze competenties worden gedemonstreerd binnen
het skills-traject van de cerificaatopleiding .

c) Cursisten hebben op het moment van afstuderen minimaal 3 jaar
relevante beroepservaring binnen een bedrijf of instelling binnen de
voedingsmiddelensector. Mocht dit niet het geval zijn dan vervullen de
cursisten een extra praktijk- of stageopdracht díe vergelijkbaar is met
inhoud- en niveau van de reguliere student.
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3 f nschrijving
Cursisten schrijven zich in als student bij HAS- Den Bosch en betalen collegegeld
voor elk ingeschreven jaar. Daarboven komt geen apart cursusgeld, wel zijn de
kosten voor boeken en dÍctaten voor eigen rekening.

Ingeschreven cursisten hebben vanaf dat moment formeel te maken met de
opleiding Voedingsmiddelentechnologie, en vallen niet meer onder de afspraken
die gelden voor de Certificaatstudie, waarvoor HAS Kennis Transfer de formele
eindverantwoordelijkheid heeft.
De praktische organisatie verandert vergeleken met de certificaatopleiding. Zo
zijn Guus van Hellemond (opleidingscoördinator) en Ron de Veld
(manager/studiecoach) verantwoordelijk voor de begeleiding van cursisten van
de avondopleiding. De eindverantwoordelijkheid voor de opleiding
Voedingsmiddelentechnologíe ligt bij de directeur van de sector Food & Business
(Evert-Jan Ulrich).

Voorbehoud:
De avondopleiding Voedingsmiddelentechnologie start jaarlijks ín september,
onder voorwaarde dat er voldoende cursisten zijn, Voor de opleiding is het van
belang tijdig het aantal aangemelde cursisten te kennen. De beslissing over
definitíef doorgaan van de cursus wordt genomen per 1 juli voorafgaande aan
het daaropvolgende studiejaar.
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4 Het studieprogramma
Het totale studieprogramma van de avondopleiding Voedingsmiddelentechnologie
bestaat uit 60 studiepunten ECP ( European Credits Points), ( de omvang van
een studiejaar volgens de wet HBO) die als volgt verdeeld zijn:
x Een verdiepende producttechnologíe (keuze uit: 65304 (zuivel), 65305 (Vlees)

of 65306(bakkerij) (6 ECP));
x Een profileringproject op het gebied van Kwaliteit of Product- en

Procesontwikkelíng ( keuze uit: 65302 kwalitietsmanagement of 65303
technologisch management (14 ECP));

x Een project Bedrijfsvoering waarbinnen aandacht voor management &
communicatie; statistiek en onderzoek en bedrijfsvoering 65301 (12 ECP);

* Als afsluiting een afstudeeropdracht inclusief literatuuronderzoek (65307) van
28 ECP.

A. Producttechnologie
Voor de inhoudsomschrijving van de producttechnologieën wordt verwezen naar
bijlage 2.

B. Profileringsproject
Bij het profileringproject werken cursisten groepsgewijs een aantal opdrachten
uit waarmee de belangrijkste competentie die horen bij het gekozen
functieprofiel kunnen worden gedemonstreerd. In alle gevallen zal dit leiden tot
een resultaat dat aansluit bij de beroepspraktijk. Het karakter zal vaak
technologisch (product, proces of kwaliteit) zijn(zie bijlage 3).

C. Bedrijfsvoering
Binnen het moduul bedrijfsvoering komen de onderdelen, projectmanagement,
statistiek, bedrijfsvoering en bedrijfseconomie aan de orde in opdrachten die
aansluiten bij de bedrijfskundige situatie van een levensmiddelenbedrijf. In
lessen zijn er deels in de vorm van instructiecolleges, deels in de vorm van
projectbegeleiding ( zíe bijlage 4).

D. Afstudeerproject
Het afstudeerproject levert totaal 28 ECP en wordt opgesplitst in een
praktijkgericht deel (16 ECP) en een literatuurdeel (12 ECP). Het gaat om 2
zelfstandige onderdelen, die bij voorkeur inhoudelijk op elkaar aansluiten. De
procedures voor het afstudeerproject worden in een speciale bundel beschreven.
Men mag vanaf het moment van inschrijving voor de deeltíjdstudíe starten met
het afstudeerproject.
Uitvoering van dit project vindt veelal plaats binnen de eigen werkkring en
binnen de eigen functie. De werkgever treedt als opdrachtgever op, terwijl de
opleiding Voedingsmiddelentechnologie zích vooral richt op begeleiding en
beoordeling.
Eisen aan het afstudeerproject worden beschreven in bijlage 5.
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BI¡LAGE 1 Rooster 2OO9-2O1O

Blok 1: 31 augustus 2009 - 13 november 2009
Blok 2: 16 november zOQg - 06 februar¡ 2010
Blok 3 : 08 februari 2010 - 23 april 2010
Blok 4 : 26 april2010 - 12 juli 2010

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

Dinsdag
18.30 - 2r.45

uur

Keuze Profileríngsproject

65302 kwa I iteitsma nagement
voor het profiel
kwaliteitsmanagement

of

65303 technologisch
management voor de profíelen
product- en
procesontwikkeling

(14 ECP)

Bedrijfsvoering 65301

65301 Bedrijfsvoering :

- management
- communicatie
- bedrijfsvoering

(12 EcP)

Donderdag
18.30 - 2L.45

uur

Keuze Producttech nologie
(6 EcP)

Zuiveltechnologie
65304dee|1+2

of

Vleestech nologie
65305dee|1+2

of

Bakkerijtechnolog ie
65306dee|1+2

Afstudeeropdracht 65307
(28 EcP)

(niet geroosterd)

Vrijdag Practica
Keuze product

technologie



De invulling van de op dinsdag geplande modulen is projectmatÍg, differentiatie
is mogelijk naar profiel.
De invulling van de producttechnologie is naar keuze.
Het afstudeerproject is een individuele activiteit welke niet wordt ingeroosterd,
begeleiding gebeurt individueel en op afspraak.

ECP = European Credit Points (één studiejaar omvat 60 ECp)
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BIJLAGE 2 Keuze Producttechnologie

65304 Zuiveltechnologie= 6 ECP
De module Zuiveltechnologie bestaat uit twee onderdelen.
In het moduledeel 'Fysische processen' bestudeeft men de
standaardbewerkingen die rauwe melk ondergaat bij het bereiden van
zuivelproducten: thermiseren, opslag, centrífugeren en bactofugeren,
homogeniseren, pasteuriseren, steriliseren en indampen. Proceskunde,
levensmiddelenchemie en microbiologie worden geïntegreerd bU de
productieprocessen van consumptiemelk (dagvers en UHT), koffiemelk,
melkpoeder en vla. Studie-onderwerp is ook de productie van halffabrikaten
uit melk, zowel melkvet, melk- en wei-eiwit, caseïnaten en lactose, en
mogelijke toepassingen ervan in bedrijfstakken buíten de zuivel,
Het moduledeel 'Zuivelfermentaties'begint met de procesmatige bereiding van
yoghurt, drinkyoghurts, karnemelk en recent-ontwikkelde probiotische
gefermenteerde zuivelproducten als Yakult, Biogarde, Vif¡t en Fysiq. De
(fabrieksmatige) productie van (Goudse) kaas wordt in de hoofdprocesstappen
bestudeerd: met een (wiskundig) model is het mogelijk om het effect van
íedere processtap op kaaskwaliteit en opbrengst te voorspellen of het
kaasproces bíj te sturen.
Via een aantal cases en door het uitvoeren van twee van de vijf zuivelpractica
(bereiding UHT-melk, continue en ladinggewijze vlabereiding, bereiding
gesterilíseerde koffiemelk en melkpoederproductie) wordt de zuiveltechnologie
geïllustreerd.
Benodigd studieboek: Walstra, Geurts, Noomen, Jellema en Van Boekel
(1999): 'Dairy Technology', Marcel Dekker, New York. ISBN 0-8247-0228-x

65305 Vleestechnologie= 6 ECP
Vleestechnologie bestaat uit een tweetal onderdelen. Er wordt gestart met de
productmatige aspecten zoals de grond- en hulpstoffen. Onderwerpen die
besproken worden zijn: primaire sector, wet- en regelgeving, kleur van vlees
en vleesproducten, vocht- en vetbinding, hulpstoffen en de chemische en
microbiologische aspecten van vlees en vleesproducten.
In het tweede deel van dit thema komen de processen aan bod. De
basisbewerkingen zoals: pekelen, verkleinen, roken, verhítten, koelen,
vriezen, fermenteren, samenstellen en verpakken worden besproken. Tijdens
twee practica bepalen de cursisten zelf wat de inhoud zal zijn, door middel van
een zelf te formuleren onderzoeksvraag.

65306 Bakkerijtechnologier 6 ECP
De module bakkerijtechnologie beslaat naast de brood- en banketsector ook
de chocolade- en zoetwarensector, Aan de hand van de productgroepen
brood, beschuit, roggebrood, zuurdesembrood, deegwaren, banket, chocolade
en suikerwerk wordt de stof behandeld, waarbij uitgegaan wordt van
industriële processen. Belangrijk is kennis van grondstofkwaliteiten en
procesvoering om de relatie te kunnen leggen met gewenste
producteigenschappen en om het proces goed te kunnen sturen. Ook moet het
handvatten geven om gerichter oorzaken van storingen te kunnen vinden.
Het practicum biedt de cursist gelegenheid de theorie te toetsen aan de
praktijk. Hierbij is een grote mate van invulling vanuit de eigen achtergrond
mogelÍjk.
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BIJLAGE 3 Keuze profileringsproject

Moduletitel: Technologisch management

Modulecode: 65303

Modulecoördínator

Plaats binnen de opleiding
De module "Technologische Management " is onderdeel van het afstudeerjaar
van de opleiding Voedingsmiddelentechnologie. Binnen deze module vindt de
profilering naar een functieprofiel plaats. Dit kan betrekking hebben op
productontwíkkeling of procesontwikkeling

Doel van deze module
Binnen deze module demonstreert de student de competenties behorende bij de
opleiding voedingsmiddelentechnologie. Dit met name voor het profiel
productontwikkeiing of procesontwik*keling. Daartoe werkt een groep cursisten
samen aan een verstrekte complexe projectmatíge opdracht. Binnen de module
ís zowel de individuele prestatie alsmede de samenwerking met groepsgenoten
van belang,. Een specifíek doel van deze module is het beheersen van ãe
onderzoekscompetentie, en met name het onderdeel statistische verwerking
onderzoeksresultaten.

Omvan ín ECP
14 ECP verdeeld over 2 blokken

Inhoud
De verschillende technische competenties van product- en procesontwikkeling
worden vertaald in een set aansluitende leerdoelen , die dan in de vorm van
deelopdrachten binnen de projectopdracht worden vertaald. Daarnaast wordt
statistiek ín de vorm van instructielessen en aansluitende verwerkingsopdrachten
aangeboden.

Benodigde competenties
In deze modulen kunnen de competenties, die behoren bij het gekozen profiel
beoordeeld worden.
Binnen het onderdeel statistiek komen de competenties van onderzoek aan bod.

Onderwijsvorm
De onderwijsvorm is een project . Per project werken 3-4 cursisten samen aan
een gezamenlijke opdracht. De opdracht is geïnspireerd op de praktijk . Binnen
de projectopdracht kan een taakverdeling ontstaan samenhangend met de
individuele profilering De eisen aan het eindresultaat worden tevoren
geformuleerd, Per project wordt een docent begeleíder aangewezen die de
cursisten bíj de voortgang van het project coacht. per week vindt er een
voortgangsgesprek plaats tussen projectteam en begeleider.

Beoordelingsvorm
Ter afronding van de module zal de student aan moeten tonen dat de vooraf
gestelde competenties zijn behaald. De student stelt een competentieverslag (
portfolio) samen waarin de persoonlijke deelactiviteiten binnen deze modulè fe
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vinden zijn. Daarnaast levert de groep een totaalverslag van het project in. Het
gemiddelde van,competentieverslag en projectverslag levert een cíjfer voor de
profielcompetentie,
Voor de opdrachten statistiek wordt een afzonderlijk deelcijfer vastgesteld. Het
eindcijfer van de module is een gewogen gemiddelde van de profielcompetentie (
70o/o ) en statistiek ( 30 o/o),

Literatuur
Grit : Projectmatig werken.
Informatie verstrekt via blackboard

Profilerin gsproject kwal iteit

Moduletitel : Profileringsproject kwaliteit

Modulecode: 65302

Modulecoördinator

Plaats binnen de opleiding
De module "Profileringsproject kwaliteit " is onderdeel van het afstudeerjaar van
de opleiding Voedingsmiddelentechnologie en verzorgt de invulling van het
profiel kwaliteitsmanagement. Het is een verplicht onderdeel voor het
kwaliteitsku nd ige afstudeerprofiel.

Doel van deze module
De toekomstig afgestudeerde kennis en vaardigheden te onderwijzen omtrent de
diverse methoden en technieken,die noodzakelijk voor het uitoefenen van een
kwaliteitsfunctie. . Binnen de module is zowel de individuele prestatie alsmede
de samenwerking met groepsgenoten van belang,. Een specifiek doel van deze
module is het beheersen van de onderzoekscompetentie,en met name het
onderdeel statistische verwerking van onderzoeksresultenten

Omvang in ECP
14 ECP verdeeld over 2 blokken

Inhoud
Het prodfieldeel van deze module bestaat uit drie onderdelen: het meten van
kwaliteit (Quality Control), het borging van kwaliteit (Quality Assurance) en het
verbeteren van kwaliteit (Quality Improvement) . Methoden en technieken díe
aan bod komen bij Quality Control zijn: kwaliteitsindicatoren, detectiemethoden,
monsterplan, data verzamelen, data weergave en data analyse, trouble shooting.
Bij Quality Assurance zullen de verschillen, overeenkomsten en doelen van de
diverse soorten zorgsystemen aan bod komen. In het onderdeel Qualíty
Improvement zullen de kennis en vaardigheden die betrekking hebben op
auditten, tracking and tracing, klachtenafhandeling en recalls aan bod komen.
Naast het profieldeel wordt statistiek in de vorm van instructielessen en
aansluitende verwerkingsopdrachten aangeboden.
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Benodigde competenties
In deze modulen kunnen de competenties, die behoren bij het gekozen profiel
beoordeeld worden.

OnderwUsvorm
Kennis wordt overgebracht via werkcolleges en toegepast in opdrachten.
Vaardigheden zullen worden getraind door middel van opdrachten en in een
intensieve training.

Beoordelinqsvorm
In deze modulen zullen verschillende producten beoordeeld worden, te weten
verslagen, presentaties en trainingen. Het totaal levert een cijfer op voor de
competentie kwaliteit . Daarnaastr worden de opdrachten statistiek beoordeefd.
Het eindcijfer van de module is een gewogen gemiddelde van de
profielcompetentie (7To/o ) en statisliek ( SO úo).

Literatuur
Verstrekt in de les en via Blackboard.
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BIJLAGE 4 Bedrijfsvoering

Moduletitel : Bedrijfsvoering

Modulecode: 65301

Modulecoördinator:

PIaats binnen de opleidino
De module "Bedrijfsvoering " is een verplicht onderdeel van het afstudeerjaar
van de opleiding Voedingsmiddelentechnologie.

Doel van deze module
De module bedrijfsvoering beoogt een inzicht te geven in een breed scala van
aspecten waarop een bedrijfsleiding/management stuurt. Sommige van die
aspecten zitten dichtbíj en zijn duidelijk herkenbaar en waarneembaar door de
student, andere aspecten lijken op het oog een "ver van mijn bed show". Toch Ís
het goed in een vogelvlucht kennis te nemen van dat brede scala van aspecten,
opdat inzicht en samenhang een bredere en betere werknemer van je maakt.

Omvang in ECP
12 ECP

Inhoud
Management
Strategisch Management
Organisatie
Commerciële functie
Ontwikkelfunctie
Prod uctiefunctie
Financiële functie
Sociale functie

Benodigde competenties
Kunnen functioneren in een profesionele bedrijfsomgeving en de
bedrijfsprocessen kunnen aansturen,

Onderwijsvorm
Kennis wordt overgebracht via werkcolleges en toegepast in opdrachten.
Vaardigheden zullen worden getraind door middel van opdrachten en in een
intensieve training.

Beoordelingsvorm
In deze moduul zal het eindproduct worden beoordeeld, zijnde een verslag van
een bedrijfskundige opdracht.
Via de studentenadministratie zal gewerkt worden met een totaal cijfer voor deze
module.

Literatuur
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75 Managementmodellen
Marijn Mulders
Boek, ingenaaid / 284 blz.
Nederlandstalig
Noordhoff Uitgevers / le druk / 2007
ISBN-13 : 978900 16OSLI7

75 Managementkengetallen
Peter Thuis Marijn Mulders
Boek, paperback / 28O blz.
Nederlandstalig
Noordhoff Uitgevers / le druk / 2008
ISBN-13 : 978900L7 L2099
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BIJLAGE 5 Afstudeerproject Avondopleiding Voedingstechnologie

Moduletitel : Afstudeeropdracht

Modulecode: 65307

Coördinator:

Studiebelasting: 28 ECP

Voorkennis/ ingangseisen :

Men kan met de afstudeeropdracht starten vanaf het moment van inschrijving
voor het afstudeerjaar. Voordat met de uitvoering kan worden gestart, dient het
onderwerp door de modulecoördinator te worden goedgekeurd.

Inhoud en doel:
De afstudeeropdracht heeft tot doel dat de student zelfstandig een relevant
technologisch probleem uít het werkveld van de levensmiddelentechnoloog via
onderzoek leert op te lossen en hierover op een systematische manier kan
rapporteren. Deze problemen kunnen liggen op het gebied van product- of
procesontwikkeling, het kwaliteitsbeheer of de technische bedrijfsorganisatie.
Binnen het praktische deel van de opdracht dient de student zelfstandig en
systematisch een zelfgekozen onderzoek uit te voeren, hierbij zelfstandig de
relevante technologische kennis toe te passen, en over de opzet en resultaten
van dit onderzoek systematisch te rapporteren.
Naast het praktische deel wordt ook een literatuuronderzoek uitgevoerd aan de
hand van een tevoren vastgestelde technologische vraagstelling. Deze
vraagstelling kan aansluiten bij het praktijkgerichte deel en kan hier eventueel
aan voorafgaan. Beide onderdelen van de afstudeeropdracht worden in
afzonderl ij ke sch riftel ijke ra pportages vastgelegd.

Uitvoering
Voor het praktísche deel van de opdracht wordt een opdrachtgever gezocht, die
de vraagstelling formuleert en onderzoeksfaciliteiten beschikbaar stelt. De
werkgever van de student kan als opdrachtgever optreden, zodat de opdracht
binnen de eigen werkkring kan worden uitgevoerd. Voorwaarde bij opdrachten
waarb'tj ook bedrijfscollega's zijn betrokken is , dat de student zijn of haar eigen
bijdrage in het onderzoek expliciet kan aangeven.
Zowel bij het praktijkdeel als bij het literatuurdeel treedt een docent van de
opleiding als begeleider- beoordelaar op, Deze begeleidt het verloop en de
fasering van de opdracht en beoordeelt het eindresultaat.

Beoordelinq
Het literatuurdeel en het verslag van het praktijkdeel worden als afzonderlijke
documenten ingeleverd en beoordeeld. Boordeling van de totale
afstudeeropdracht vindt plaats op basis van:
Literatuuropdracht: weegfactor 6
Praktijkdeel : totaal weegfactor 8. Te onderscheiden in
- 50% voor projectverloop/ vaktechnisch niveau/ voortgangsrapportage
- 50 o/o voor de schriftelijke eindrapportage.
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Doel van de afstudeeropdracht

De afstudeeropdracht heeft de volgende doelen :

1.De student moqt in staat ziin zelfstandig een relevant technologisch probleem
uit het werkveld van de levensmiddelentechnoloog via onderzo,ek op te lossen.

Het zelfstandig en systematisch kunnen oplossen van een relevant
levensmiddelentechnologisch probleem behoort tot de taken van een
Levensmiddelentechnoloog op HBO-niveau.
Met zelfstandig wordt bedoeld, dat men zelf een relevant probleem kan
definiëren dit probleem kan vertalen in een (onderzoeks-)aanpak, relevante
informatie kan verzamelen en interpreteren, een onderzoek zelfstandig kan
uitvoeren en de resultaten van een onderzoek adequaat kan interpreteren en
rapporteren.
Waar gesproken wordt over onderzoek behoeft niet altijd aan een technisch-
natuurwetenschappelijk onderzoek gedacht te worden. Bij kwaliteitssystemen en
bedrijfsorganisatie gaat het soms meer om het ontwikkelen of verbeteren van
een systeem of een organisatie.
Ontwikkelafdelingen betrekken vaak allerlei ontwerp- activiteiten binnen hun
werk.
Zowel beheers-, organisatie-, informatie en ontwikkelaspecten kunnen deel
uitmaken van de vraagstelling waaraan wordt gewerkt.
Aan het oplossen van een vraagstelling kan men zowel een algemene, objectieve
kant als een specifieke, bedrijfseigen subjectieve kant onderscheiden. Het
objectieve aspect kan met behulp van beschikbare literatuurinformatie
beantwoord worden. Het specífieke bedrijfseigen aspect kan het beste via een
projectmatige aanpak worden uitgewerkt. Zodoende worden alle afdelingen die
binnen het bedrijf ( en daarbuiten) een rol spelen, betrokken bij het vinden van
effectieve oplossingen voor de onderzoeksvraagstelling .

HBO- niveau veronderstelt, dat men richting kan geven aan praktijk-
gerelateerde onderzoeksvragen. Het kiezen van een effectieve werkwijze is
daarbij minstens zo belangrijk als de correcte uitvoering en rapportage van de
resultaten. Daarom worden de aanpak en het verloop van het onderzoek in de
eindbeoordeling meegewogen.

2, De student moet over een onderzoek op een systematische manier kunnen
rapporteren.

Rapportage- techniek is een belangrijke vaardigheid om zelfstandig verkregen
informatie naar een opdrachtgever of een andere geïnteresseerde over te
dragen.
Deze rapportage- techniek speelt zowel tijdens de uitvoering van een opdracht (
voortgangsrapportage) als bij de afronding van een onderzoek een rol.
Vanuit de wetenschappelijke rapportage is een standaard- rapportage-
methodiek bekend, die goed bruikbaar is voor een technisch-
natuurwetenschappelijk onderzoek. Voor meer bedrijfsgerichte, praktijkgerichte
situaties, dient een bruikbare en informatieve rapportage- techniek gekozen te
worden die aansluit bij het type opdracht .

Spelregels van overzichtelijkheid, taal , stijl, duidelijkheid en compleetheid zijn
bij rapportage steeds van belang.
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3.De student kan zelfstandig met behulo van literatuurinformatie een bepaalde
vraagstelling uitdiepen en kan hierover helder rapporteren.

Een literatuuronderzoek kan zowel in de voorbereidingsfase van een onderzoek,
of ter uitdieping van een deelaspect van een onderzoek van belang zijn..
Voor de afstudeeropdracht betekent dit, dat men het literatuur- onderzoek aan
het praktische onderzoek
kan laten voorafgaan.
Soms is literatuuronderzoek op basis van een goed geformuleerde vraagstellíng
het meest logische antwoord om een probleem op te lossen. Op basÍs van een
literatuuronderzoek kan men dan beoordelen of een praktijkonderzoek nog wel
zinvol is en zo ja hoe dit uitgevoerd zou kunnen worden.
Soms is literatuuronderzoek bedoeld om een praktijkgericht onderzoek te
ondersteunen.
Het al dan niet gebruiken van ondersteunende literatuur binnen de
praktijkopdracht hangt vaak af van de onderzoeksvraag en de gekozen aanpak.
Waar het zinvol is, moet het gebeuren binnen de rapportage van de
pra ktijkopd racht.

Om te garanderen dat ieder in staat is om een literatuuronderzoek uit te voeren
en de relevante informatie correct kan verwerken in een rapport, is binnen de
opleiding gekozen voor een zelfstandige onderzoeksvraagstelling, die geheel met
behulp van vakliteratuur uitgewerkt dient te worden.
Dit deel van de opdracht heeft daarbíj het karakter van een scriptie. Om reden
van efficiency is het verstandig om de vraagstelling van het literatuurdeel aan
te laten sluiten op de vraagstelling van het praktijkdeel. De vraagstellingen
mogen echter niet identiek zijn..

Oroanisatie van het afstudeeropdracht

AIs een student in de laatste fase van de opleiding wil starten met de
afstudeeropdracht, doet hU/zU een schriftelijk voorstel aan de coördinator van
de afstudeeropd rachten.

In dit voorstel wordt zowel een vraagstelling voor het literatuurdeel als voor het
praktijkgerichte deel opgenomen.
Het is in dit stadium verstandig om de achtergrond achter de probleemstelling al
te formuleren:
1. wat is precies het te onderzoeken probleem?
2. wat is er al over bekend
3. wie heeft er belang bij de te onderzoeken vraagstelling,

Voor het praktijkgerichte deel is het van belang om de werkgever te polsen over
de mogelijkheid om de opdracht binnen de werktijd en met medewerking van
het eigen bedrijf uit te voeren. Behalve het voordeel van medewerking bij de
uitvoering ontstaat dan ook het voordeel, dat de vraagstelling een praktische
relevantie heeft, en dat de werkgever als opdrachtgever kan en wil optreden. De
opdracht wint daarbij aan realiteitsgehalte.

Ook kan een voorlopig plan van aanpak bij de opdracht worden gevoegd, zodat
al in een vroeg stadium bekeken kan worden of het voorstel wel praktisch
haalbaar is.
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In het plan van aanpak wordt aangegeven welke deelaspecten men wil
uitwerken, welk type praktisch onderzoek er nodig is, wat de relatie is tussen de
literatuur en de praktijkopdracht.

Na ontvangst beoordeelt de coördinator het voorstel zowel op relevantie,
omvang, niveau als uitvoerbaarheid. Als er op een van deze punten nog
onduidelijkheden bestaan kan de student zijn voorstel bijstellen of concretiseren.

Na goedkeuring van het onderwerp wordt aan de student een vaktechnísche
begeleider toegewezen ( een docent van de opleiding voedingstechnologie), die
ook ín de eindfase als beoordelaar zal optreden.

Voor de begeleiding bij de afstudeeropdracht zal de begeleidend docent vooral
het verloop van het onderzoek volgen en zonodig adviseren over bijsturing.
Daarnaast is de docent beoordelaar van totale resultaat.
De begeleidend docent is in principe geen technisch adviseur van de opdracht, en
zal meestal ook niet op de uitvoeringslocatie betrokken worden bij de feitel'rjke
uitvoering. Als een opdrachtgevend bedrijf zelf behoefte heeft aan een
vaktechnische ondersteuning van de project via een externe deskundige, dan
kan op contractbasis de begeleidende docent door het bedrijf in de rol van "
projectbegeleider/adviseur" worden ingehuurd. In deze laatste situatie kan de
docent via bedrijfsbezoek en vakinhoudelijke sturing meer intensief bij de
technische kanten van de opdracht worden betrokken
Het is de bedoeling dat er regelmatig met de begeleider over de voortgang van
het project wordt gecommuniceerd ( bv 1 maal per maand) Zonodig worden er
tussentijdse begeleíd i ngsafspra ken gemaa kt.

Voorwaarden om te starten met de afstudeeropdracht

Bij de start van het laatste cursusjaar kunnen cursisten met de
afstudeeropd racht sta rten.
Aan het tempo waarin men de opdracht afrondt, is in principe geen tijdslimiet
gesteld. Echter, om te voorkomen dat een project vanwege tijdsgebrek
eindeloos voortsleept en de begeleidende docent het zicht op het projectverloop
verlíest, raden we de cursisten dringend aan om pas met de opdracht te starten
als men feitelijk tijd kan en wil vrijmaken voor dit project. Normaliter moeten
praktische opdracht en scríptie binnen een jaar afgerond kunnen worden. Een
spreiding over een langere tijd werkt meestal voor de student als voor de
begeleiding vervelend.
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Onderwerpen voor de afstudeeroodracht

Als relevante onderwerpen voor een afstudeeropdracht kunnen vraagstellingen
vanuit het kwaliteitsbeheer, de product- of procesontwíkkeling of het
productiebeheer worden gekozen.

Hieronder volgen een aantal mogelijke onderwerpen, uit fictieve situaties.

t. Ontwerp de. productspecificaties en een proces voor een product dat nieuw
is voor het bedrijf.

2. Ga door een systematisch onderzoek na, hoe de kwaliteit van een product
kan worden verbeterd of geoptimaliseerd .

3. Ga door een systematisch onderzoek na, hoe de procesvoering binnen het
bedrijf structureel verbeterd kan worden.

+. Ontwikkel voorstellen om een proces goedkoper of milieuvriendelijker te
maken.

s. Ontwerp een beheerssysteem t.b.v. productiefactoren
e. Ontwikkel een nieuw product.
l. Ontwerp een verbeteringsstrategie voor een verouderd productieproces
s. Ontwerp een HACCP- systeem voor het bedrijf of de afdeling en maak een

introductíepla n.
s. Inventariseer de mogelijkheden van nieuwe ingrediënten of nieuwe processen

binnen de bestaande productie, en breng de voor- en nadelen hiervan in
kaa rt.

In alle voorbeelden zit al het goed is:
. een relatie met een voedsel- producerend bedrijf
. een relatie met een bepaald product
. een relatie met de voedingstechnologie
. een opdracht op niveau, waarbij zelfstandige keuzes worden gemaakt

Beqeleidino en beoordelinq

Nadat het onderwerp van de afstudeeropdracht door de coördinator is
goedgekeurd en er een begeleidend docent is toegewezen neemt de student zelf
contact op met de begeleider.

De begeleider zal de opdracht via een aantal kenmerkende fasen volgen en het
verloop via voortgangsgesprekken eventueel bijsturen.
Voorkomen moet worden dat een student, geheel zonder contact met de
begeleider, zijn/haar opdracht vertaalt in een praktijkaanpak en die ook
uitvoert, en pas achteraf te horen zou krijgen, dat de aanpak niet klopt.
Minimaal 1 maal per maand wordt over de voortgang van het project met de
begeleider gecommuniceerd. De begeleider is een procesbewaker, die het
verloop van de afstudeeropdracht volgt via voortgangsrapportages.
De voortgangsrapportages vormen daarmee een basis voor de beoordeling.

Natuurlijk zal de begeleider ook inhoudelijk meedenken over de gekozen aanpak
en over de gepresenteerde informatie. Maar de begeleider zal de opdracht niet zo
voorstructureren, dat de student slechts uitvoerder is van andermans ideeën
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De feitelijke begeleidingsvorm zal sterk afhangen van wat de docent en de
student daarover samen afspreken.
Naar schatting zal minimaal een 4-tal voortgangsgesprekken met de
begeleidend docent nodig zijn, voordat het eindverslag zal worden ingeleverd. Dit
eindverslag is in principe een concept en wordt bespróken en beoordeeld. Pas
indien daarin de nodige verbeteringen zijn aangebracht is er sprake van een
defínitief verslag en kan de opdracht als afgesloten worden beschouwd.
De beoordeling van het verslag is daarbij en gemiddelde van het conceptcijfer en
het eindcijfer.
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VOORWOORD

Studenten die in 2010 met de opleiding Voedingsmíddelentechnologie starten, stude-
ren volgens deze Onderwijsregeling.
De geldigheid van deze onderwijsregeling beslaat in princípe vier jaar, dat wil zeggen
dat een student met een nominale verblijfsduur van vier jaar doorgaans alle, in de
onderwijsregeling (uitgegeven in het startjaar van zijn/haar cohort) beschreven mo-
dulen kan volgen. Meestal zal de geldigheídsduur langer zijn, omdat er van jaar tot
jaar slechts kleine wijzigingen binnen thema's of modulen worden aangebracht. Stu-
denten kunnen gedurende twee cursusjaren na het jaar waarin de module voor het
laatst is aangeboden, tentamens herkansen. Zij dienen zich wel te informeren over
eventueel w'rjzígingen in de hertentamenstof,

De Onderwijsregeling is in de eerste plaats bedoeld voor de personen die direct bij
de organisatie en onderwijsuitvoering van de Opleiding Voedingsmiddelentechnologie
zijn betrokken: studenten, personeel en het management van de opleiding. Het
vormt enerzijds een verantwoording van de gekozen programmatische invulling,
anderzijds de basis voor concrete uitvoerings- en beheersactiviteiten.
Verantwoording en het formuleren van de uitgangspunten is niet slechts een
uitdrukking van de visie op onderwijs, het kan ook een hulpmiddel bieden bij de
evaluatie en kwaliteitsbepaling van de opleiding.
Bij uitvoerings- en beheersactiviteiten kan concreet worden gedacht aan:
- maken van roosters;
- planning van personele activiteiten;
- begeleiding bij het vaststellen van de individuele leerroutes;
- inrichting van een studievoortgangregistratiesysteem
- basis voor een uitgewerkt examenreglement.
- beschikbaarstelling van faciliteiten (lokalen, laboratoria, mediatheek e.d,)

Behalve aan de direct betrokkenen bij de opleiding Voedingsmiddelentechnologie
levert de Onderwijsregeling belangrijke informatie aan personen werkzaam binnen
Hogeschool HAS Den Bosch: College van Bestuur, bureau roosterzaken, bureau
studentenzaken, de PR functionarissen, HAS KennisTransfer en andere opleidingen.

Tenslotte dienen externe instanties te worden genoemd, die reeds in het verleden
hun interesse in de Onderwijsregeling hebben getoond en die vaak een rol speelden
bij de ontwikkeling en de evaluatie ervan..
Te denken valt daarbij aan:
- verwante HBO-opleidingen
- Voortgezet Onderwijs en MBO-instellingen;
- bedrijven en instellingen waarmee de opleiding samenwerkt;
- overheid en instellingen die een verantwoordelijkheid hebben voor de kwaliteit

van het hoger onderwijs;
- potentiële werkgevers van afgestudeerden.

's-Hertogenbosch maart 2010

I
Beleidsmedewerker opleiding Voedingsmiddelentech nologie
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HOOfdstuK 1 DE OPLEIDING VOEDINGSMIDDELENTECHNOLOGIE EN HET
BEROEPENVELD

1.1 Beschrijving van het werkveld
Een belangrijke deel van het werkveld van afgestudeerde voedingsmiddelentechno-
logen bestaat uit bedrijven en organisaties in het agro-industriële complex. Deze
houden zich bezig met toelevering, be- en verwerking en afzet/handel. In de voe-
dings- en genotmiddelenindustrie (bedrijven vanaf 20 werknemers) werken circa
125,000 werknemers. Dít is 160lo van de totale industriële werkgelegenheid. Van de
totale industriële omzet in Nederland wordt 25o/o lerealiseerd door de voedings- en
genotmiddelenindustrie. Deze industrie kenmerkt zich door een grote mate van spe-
cialisatie en taakverdeling. Zo kennen we een groot aantal productiebedrijfstakken:
zuivel-, vlees-, groente-, fruit-, bakkerij- en drankenindustrie, maar ook bijv. koffie-,
thee-, suiker- en snackíndustrie, kant- en klaarmaaltijden en catering.
Naast de productie-industrie bestaat het werkveld tevens uit: toeleverende bedrijven
van grond- en hulpstoffen, (voedingsmiddelen)handelsorganisaties, leveranciers van
apparatuur en diensten, keurings- en controle diensten (bijvoorbeeld Inspectie Ge-
zondheidsbescherming), adviesbureaus, onderzoeksinstellíngen en onderwijs-
instellingen.
In elk van de genoemde sectoren kunnen afgestudeerden werk vinden als proces-
technoloog, productontwikkelaar, kwaliteitsmanager, productiemanager, vertegen-
woordiger of applicatietechnoloog. Veel afgestudeerden met minder dan vijf jaar
werkervaring zijn werkzaam als kwaliteitszorgfunctionaris of in productie- of pro-
ductontwikkelingfuncties. Afgestudeerden met meer dan vijf jaar ervaring komen
vaak terecht in een management- of commerciële functie.

Trendsl
In het werkveld doen zich o.a. de volgende verschuivingen voor.
- De elektronische snelweg maakt een steeds snellere communicatie en uitwisse-

ling van data mogelijk, met als gevolg een toenemend belang van consumer
response (output meting bij de kassa) en belangrijke logistieke aanpassingen.
Hierdoor kan een bedrijf zo flexibel mogelijk naar de markt produceren. Het op-
stellen van een productieplan is dan ook een continu proces.

- Door toenemende diversificatie binnen bedrÍjven wordt het steeds belangrijker
de gehele productstroom door de fabriek heen te kunnen sturen en volgen, zo-
dat goede tracking en tracing mogelijk is.

- Ontwikkelingen in de ketenbenadering; deze hebben gevolgen voor de omvang
en organisatie van bedrijven om te bewerkstelligen dat de schakels in de keten
beheersbaar blijven.

- Kostenreductie staat centraal. Hieruit vloeit voort: aandacht voor efficiency,
rendement en haalbaarheid van maatregelen.

- Vaak wordt men voor projecten in dienst genomen, waardoor nogal eens van
organisatie wordt gewisseld; elke organisatie heeft zijn eigen cultuur . Dit ver-
langt een hierop inspelende, flexibele gedragshouding en voldoende ervaring
met projectmanagement.

L Trends op de Arbeidsmarkt: vergetijking van de arbeidsmarktpositie van de u¡tstroom van het HAO in de jaren 1gg1 tot
en met 1997, opgesteld door bureau STOAS Onderzoek, Wageningen 7998
Paardekoper, E. Niet, G. de, Dijk, R. van, De Fabriek van Nu, 2003, VMT, 7
Paardekoper, E. Niet, G. de, Dijk, R. van, De Voedingsmiddelenfabriek 2010, 2003, VMT, 10
Paardekoper, 8., Hensen, J., Dijk, R. van, De Levensm¡ddelenonderneming 2007, 2003, VMT, 73
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Men maakt steeds vaker deel uit van een multidisciplinair en mogelijk interna-
tionaal georiënteerd en/of functionerend team.
Onder andere door hoge loonkosten dient er een hoger rendement uit personeel
gehaald te worden. Dit kan onder meer bereikt worden door personeel goed te
motiveren en effectief te instrueren.
Kennismanagement wordt steeds belangrijker.
Consumenten willen steeds meer informatie over producten en de herkomst
van ingrediënten.
De relatie tussen onze gezondheid en onze voeding krijgt steeds meer aandacht
ín overheidsbeleid en media.
Vertalen van Europese wet- en regelgeving naar de handelwijze op bedrijfsni-
veau,
Snelle verandering van normen voor kwaliteitsbewakingssystemen.
Verschuiving van regionale en landelijke markten naar internationale afzet-
markten.
Het ontwikkelen van specifieke ingrediënten ten behoeve van de voedingsmid-
delenindustrie is erg belangrijk ( bv geïncapsuleerde ingredíënten en het modi-
ficeren van bestaande ingrediënten). De business tot business relatie wordt
steeds belangrijker.
Meer nadruk op duurzaam produceren en het produceren van duurzame en ge-
zonde producten.
Er worden steeds meer milde conserveringsmethoden toegepast.
Voortdurend streven naar vergroting van de toegevoegde waarde, zich uitend in
meer complexe (minder sectorspecifieke) producten, uitbouw van gemaksvoedsel
(conveniënce)
Nationaal en internatíonaal is de vraag naar gezonde producten groeiend. Func-
tional foods of andere voedingsmiddelen met gezondheids- of andersoortige
claims (milieuvriendel'ljk geproduceerd bv).
Marketing speelt in op de vraag naar producten met gezondheidsbevorderende
elementen,
De vraag naar gemaksvoeding en sportvoeding neemt nog steeds sterk toe.
Een toenemend belang van de verpakking, die aan de volgende eisen moet vol-
doen: functionaliteit, gebruiksgemak en uitstraling; verpakking wordt hiermee
steeds meer een marketinginstrument;

Bovenstaande trends hebben gevolgen voor de algemene eisen die door het werk-
veld aan de VMT afgestudeerden worden gesteld. Belangrijke voorbeelden hiervan
zijn:
- De toegenomen dynamiek vergt meer flexibilíteit van de afgestudeerden
- Kennis veroudert sneller, afgestudeerden moeten vooral in staat zíjn om up-to-

date te blijven op de verschillende kennisgebieden (leren leren)
- Meer integratie maakt een brede blik noodzakelijk. Als voorbeeld moeten tech-

nologen inzicht hebben in bedrijfseconomische aspecten van hun werkzaamhe-
den.

L.2 Kern van het beroep

De HBO voedingsmiddelentechnoloog wordt opgeleid om binnen de Europese voe-
dingsmiddelensector te worden ingezet in hogere kaderfuncties met een sterke tech-
nologische component. Het betreft hier een breed palet aan functies, die zich zowel
op puur technologisch gebied als op het grensvlak van technologie met commercie,
productie of logistiek kunnen bevinden. Voorbeelden hiervan zijn: procestechnoloog,
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productontwikkelaar, voedingskundige, kwaliteitskundige, commercieel technoloog of
a pplicatietech noloog.

Beroepsprofielen
In de notitie Werkveldinformatie Voedingstechnologie van de STOAS2 worden zes be-
roepsprofielen onderscheiden die betrekking hebben op afgestudeerden van de op-
leidingen Voedingsmiddelentechnologie .

Het gaat daarbij om de Productontwikkelaar, de Procestechnoloog, de Commercieel
Manager, de Manager Integrale Kwaliteitszorg, de Productiemanager en de Laborato-
riummedewerker.
Bij de beschrijving van beroepsprofielen dient onderscheid gemaakt te worden ín
starterfuncties en z.g. doorgroeífuncties. In het rapport. Kern en Profiel van de
ICLON3 wordt zelfs onderscheid gemaakt in de detailbeschrijving van de eindkwalífi-
caties, in "eindkwalificaties, van toepassing voor starters" en ín "eindkwalificaties
voor. doorgroeiers". Voor nadere details daarover wordt verwezen naar genoemd
rapport en naar de verschillende arbeidsmarktonderzoeken die daaraan ten grond-
slag gelegen hebben.
Veel afgestudeerden met minder dan vijf jaar werkervaring zijn werkzaam als kwali-
teitszorgfunctionaris, of in productie- of productontwikkelingfuncties. Afgestudeerden
met meer dan vijf jaar ervaring komen vaak terecht in een management- of com-
merciële functie.

Op basis van de huidige beroepspraktijk worden binnen de opleiding voedingsmidde-
lentechnologie de volgende vijf beroepsprofielen aangeboden:

Productontwikkelaar
Bij productontwikkeling is een goede afstemming tussen de afdelÍngen research &
development enerzijds en marketing anderzijds van groot belang. Op basis van de
analyse van het consumentengedrag (markt) en met behulp van de producttechni-
sche kennis ontwikkelt de productontwikkelaar nieuwe producten en verbetert be-
staande producten. De productontwikkelaar kan vanuit de ontwikkelafdeling met
nieuwe of aangepaste producten te maken krijgen. Hij werkt zowel op laboratorium-
schaal als op fabrieksschaal. Daarnaast is de productontwÍkkelaar regelmatig als
trouble shooter betrokken bij receptuur- of verwerkingsproblemen. In een onderne-
ming van het karakter "business-to-busíness" werkt de productontwikkelaar als
technical sales ondersteuner of als applicatietechnoloog.
Het werk van een productontwikkelaar kan heel breed zijn. Vaak moet de aandacht
over verschillende projecten verdeeld worden.

Specialist Food & Health
De specialist Food & Health adviseert of geeft richting aan productontwikkelingsacti-
viteiten waarbij voedingskundige kenmerken of voedingswaarde van een product een
hoofdaspect is in de positionering van het nieuwe product. De specialist Food &
Health kan de productieketen en industriële bereidingsprocessen analyseren en kan
adviseren over de invloed van de verschillende schakels of bereidingsprocessen op
de voedingskundige aspecten van de grondstoffen of voedingsmiddelen. Hij is op de
hoogte van wettelijke aspecten met betrekking tot claims en etikettering en kan be-
drijven hierover adviseren. Ook kan de specialist Food & Health de afdeling voorlich-

2 
llerkveldinformatie Voedingstechnologie: een deelrapport van het SHAO-project Kern en Profel, opgesteld door Bureau Arbeidsmarktonderzoek

STOAS, Ll'ageningen, I 996
3 

Kern en Profiel: opleiding Voedingsrechnologie. KernkwaliJìcaties en opleidingsconcept, ICLON,juti 1997.
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ting ondersteunen bij consumenten of klantenvragen (gerelateerd aan gezondheids-
aspecten van de producten).

Procestechnoloog
De procestechnoloog houdt ztch beztg met de ontwikkeling van nieuwe processen en
het optimaliseren van bestaande processen. H'rj is verantwoordelijk voor de techni-
sche bedrijfsvoering en procesbeheersing. Hoewel het hoofdaccent van het werk op
de techniek ligt, wordt de procestechnoloog voortdurend geconfronteerd met de wis-
selwerking tussen productkwaliteit en productveiligheid. De procestechnoloog zal
vrijwel altijd moeten communiceren met de meer product- en kwaliteitsgerichte be-
dr'tjfscollega's, maar vooral ook met engineers en de technische dienst. Procestech-
nologen zijn daarnaast vaak betrokken bij ver- of nieuwbouwactiviteiten en bij wijzi-
gingsprojecten van procesinstallaties.

(Technisch) commercieel manager
Een commerciële manager kan werkzaam z'rjn op de industriële markt ("business to
business") of op de consumentenmarkt (detaillist). De eerste functionaris werkt in
een organisatie die producten, halffabricaten of grondstoffen levert aan andere be-
drijven. Het gaat hierbij veelal om industriële producten zoals bijvoorbeeld melkpoe-
der, glucose of geur- en smaakstoffen. In deze functie houdt hij zich bezig met pro-
ductietechnische zaken en is hij betrokken bij de verkoop. Ook de ínterne en externe
voorlichting is een belangrijke taak.
De commerciële manager die werkzaam is op de consumentenmarkt is belast met
het uitvoeren van actíviteiten op het gebied van verkoop en marketing.

Manager integrale kwaliteitszorg
Binnen de integrale kwaliteitszorg van een bedrijf, wordt onderscheid gemaakt in de
managementkant en de technische kant van de kwaliteitszorg. De manager integrale
kwaliteitszorg heeft de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitszorg en in toenemende
mate ook voor de milieu- en Arbozorg binnen het bedrijf. Hij adviseert, stelt voor-
schriften en procedures op en voert analyses en evaluaties uit. De kwaliteitsmanager
moet daarbij communiceren met productafdelingen, en dient het (kwali-
teít)zorgbeleid van een bedrijf in brede zin te ondersteunen en vorm te geven. De
meer technisch gerichte kwaliteítsfunctionaris houdt zich voornamelijk bezig met de
microbiologische en chemische/productkundige en soms proceskundíge kant van de
kwaliteitszorg.

1.3 Globale beschrijving van de opleiding Voedingsmiddelentechnologie

De opleiding Voedingsmiddelentechnologie aan Hogeschool HAS-Den Bosch is een
vierjarige HBO-opleiding die studenten opleidt voor kaderfuncties binnen de voe-
dingsmiddelenindustrie en daarmee verwante bedríjven en instellingen. Taken en
functies die zij daarbinnen vervullen worden nader beschreven in hoofdstuk 2.
De vierjaríge opleiding is opgebouwd uit een gemeenschappel'rjk deel (propedeuse en
kernpakket (grotendeels gemeenschappelijk), twee jaar) en een gebonden keuze
deel (stages (één jaar) en afstudeerrichting (één jaar).
De gemeenschappelijke elementen zitten in het begin van de opleiding: ín een acht-
tal blokken worden alle aspecten van het werkterrein van de voedingsmiddelentech-
noloog belicht. Deze thema's zijn in de propedeuse inleidend, beroepsoriënterend en
selecterend. Dominante werkvormen zijn PGO (probleem gestuurd onderwijs) pro-
jectonderw'tjs, practica en instructiecolleges. De thema's in het tweede jaar zijn een
verdieping van de thema's in de propedeuse.
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De aansluitíng bij de beroepspraktijk is een belangrijk gegeven bij de opbouw en in-
richting van het curriculum: stages, functie- en sectorprofilering, afstudeerprojecten
en excursies. Daarbij is gezocht naar een goede balans tussen een voldoende breed-
heid enerzijds (aansluitend bij het brede scala van eindkwalificaties) en mogelijkhe-
den om voldoende verdieping aan te brengen voor een specifiek beroepsprofiel an-
derzijds.

In het tweede studie jaar kiest de student voor een íntensievere technologische
(proceskundige) inkleuring van het curriculum (Food Technology) of voor een inkleu-
ríng die meer gericht is op de relatie tussen voeding en gezondheid (Food & Health).
In het afstudeerjaar specialiseert de voedingsmidelentechnoloog zich in een van de
volgende functiespecialisaties :

Productontwikkelaar
Procestechnoloog
Specialist Food & Health
Kwalíteitsmanager
Com mercieel tech noloog

Eventueel kan hij zich profileren als:
Ondernemer

Daarnaast kiest de student voor een verdieping in een van de volgende product-
technologieën:

Ba kkerijtech nolog ie
Vleestechnologie
Zuiveltechnologie
Drankentechnologíe

In het afstudeerjaar wordt de studenten de mogelijkheid geboden om zich nog extra
te specialiseren in een door hen zelf gekozen onderwerp of vakgebied.

Voor een overzicht van de keuzemogelíjkheden binnen de opleiding Voedingsmidde-
lentechnologie zie bijlage 2.
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HoofdstuK 2 DOELSTELLINGEN VAN DE OPLEIDING
VOEDINGSMIDDELENTECH NOLOGIE

2.L Beschrijving van de beroepskwalificaties

De voedings- en genotmiddelenindustrie kent een grote verscheidenheid aan taken
en functies. Een groot deel daarvan kan het beste worden vervuld door HAO-
opgeleide voedingsmiddelentechnologen. Deze paragraaf beschríjft de belangr'rjkste
taken en functies van voedingsmiddelentechnologen.

Een functie omschrijven we daarbij als een pakket van onderling samenhangende ta-
ken. Voor voedingsmiddelen technologen zijn dat dan uiteraard taken, geriõtrt op de
realisatie van de doelstellingen van de onderneming (het voedingsmidãelenproduc-
tiebedrijf) of het instituut waar men werkt.
De beschrijving van taken en functies is daarom zo essentieel, omdat deze richting-
gevend zijn voor de ínhoud en de onderwíjskundige vormgeving van de opleidíng.

Arbeidsmarktonderzoek onder afgestudeerde voedingsmiddelentechnologen door zo-
wel het SHAO, STOAS, de HBO-raad, de Vereniging van Afgestudeerden van de HAS
Den Bosch (WA) en eígen onderzoeko laten zien dat voedingsmíddelentechnologen
vooral werkzaam zijn in de navolgende functies:
a. Productontwikkelaar;
b. Specialist Voeding en gezondheid;
c. Procestechnoloog;
d. Technisch commercieel medewerker;
e. Manager Integrale kwaliteitszorg;
f. Productiemanager
g. Verpakkingstechnoloog
Afhankelijk van de functie die men vervult ligt het accent meer of minder zwaar op

de volgende taken:

Managementtaken
- voert het management over projecten en opdrachten;
- geeft leiding aan een afdeling;
- overlegt met afdelingen binnen het bedrijf;
- levert een bijdrage aan beheers- en ontwikkelingsactiviteiten d.m.v, advísering,

planning, uitvoering en evaluatie van technologische bedrijfsaspecten.

Ontwi kkel i n gsactiviteiten
- ontwerpt nieuwe producten of past bestaande producten aan. Daarbij gaat het

om aanpassingen in grondstoffen, procesvoering of aan eisen van afnemers;- adviseert over make- or buy-beslissingen;
- begeleidt het in ontwikkeling nemen van nieuwe producten;
- geeft leiding aan een ontwikkelingsafdeling en voert analyses uit;

a Bronncn:
' De arbeidsmarktpositie van afgesîudeerden van het Hoger Beroepsondemijs: HBO- nonitor 199t
- Werkveldinformatie Voedingstechnologie: een deelrapport van het S4AO-project Kern en Profiel, opgestetd door Bureau Arbeidsmarkton-

derzoek STOAS, 1 996
- Loopbaanonderzoek 1995 van de Agrarische Hogeschool Den Bosch. Ondenoek uitgevoerd door het Bureau Ondenoek STOAS, versíe oho-

ber 1996
- Trends op de arbeídsmarkt; Vergelijking van de arbeidsmarktpositie van de uißrroom van het HAO in de jaren I 99 I tot en met I 99g, Bureau

Ondenoek von STOÀ5, Ilageningen, Ì 998
- LustraMÛOek WAH, 1996 met het daarín opgenomen arbeidsmarkÍonderzoek
- De Arbeidsmarkt naar opleiding en beroep 2002. Rapport van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), tggT
- Laat de, C., Werkveldscon Voedingsmiddelechnologie, 's-Hertogenbosch, 2010
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overlegt met leveranciers van grondstoffen en met afnemers resp.
verkoopdiensten met het doel veranderde productkwalificaties te vertalen in
ontwikkelin gsactiviteiten ;
stelt zich op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen via vakliteratuur, bezoeken
aan beurzen, gesprekken met andere bedrijven en onderzoeksinstellingen.

Procesvoering
- werkt aan ontwikkelen, beheersen en aanpassen van processen;
- begeleídt de productie;
- adviseert over de aanschaf van productie- en verpakkingsapparatuur;
- levert een bijdrage aan automatiseringsprocessen;
- maakt gebruik van informatiesystemen die technische en bedrijfskundige

informatie dienstbaar maken aan beheer en beleid;
- levert een bijdrage aan de logistieke planning.

Commerciële activiteiten/ bedrijfsvoering
- onderhoudt contacten met de inkoopafdeling m.b.t. productspecificatíes dan wel

voert zelf inkoopactiviteíten uit;
- onderhoudt contacten met de verkooporganisatie resp. afnemers en vertaalt

relevante informatie in termen van kwaliteitsbeleid, productieplanning en
ontwikkel in gsstrateg ie;

- vertaalt product- en procestechnische gegevens in termen van
bedrijfseconom ische factoren ;

- is betrokken bij marktonderzoek in relatie tot de productontwíkkeling. Voert
mogelijk een marktanalyse, marketingstrategie en verkoopactiviteiten zelf uit.

Kwaliteitszorgtaken
- levert een bijdrage aan de kwaliteitszorg binnen het bedrijf d.m.v. advisering,

vaststellen van voorschriften en procedures, uitvoering van kwaliteitsmetingen
en kwaliteitsanalyse;

- keurt producten en neemt maatregelen richting productie, inkoop en verkoop;
- voert chemische, fysische, microbiologische en organoleptische keuringen uit en

interpreteert de gegevens uit deze keuringen.

Overige activiteiten
- levert een bijdrage aan bedrijfsmilieuzorg;
- levert een bijdrage aan de oplossing van technologische enl of bedrijfskundige

problemen;
- analyseert problemen en vertaalt die naar een gerichte oplossingsstrategie resp

een onderzoeksplan;
- communiceert zowel schriftelijk als mondeling in minimaal één vreemde taal en

onderhoudt buiten landse contacten ;
- levert een bijdrage aan de opleiding en begeleiding van personeel binnen het

bedrijf.
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2.2 Eindkwalificaties voor propedeuse/kernpakket en afstudeerrichtingen

De eindkwalificaties voor de afgestudeerde voedingsmiddelen technoloog laten zich
beschrijven met behulp van een zevental competenties. In bijlage 1 vindt u de com-
plete set competentiekaarten met omschrijvingen van de competenties, de beheers-
indicatoren, een indicatie van relevante kennis en inzicht, vaardigheden en attitude.
In de beheersindicatoren wordt onderscheid gemaakt naar drie niveaus:
Niveau 1: propedeuse niveau
Niveau 2: kernpakket ingenieursfase (derde jaars = stagebekwaam)
Niveau 3: afstudeerniveau (in de gekozen profilering)

De onderscheiden competentíes zijn :

1 Productontwikkeling
De afgestudeerde is in staat is om nieuwe succesvolle productideeën te genereren
deze nieuwe ideeën te gebruiken voor de vernieuwing van producten, vervanging
van ingrediënten, of het ontwikkelen van geheel nieuwe foodconcepten. In het pro-
ces van productontwíkkeling/-verbetering vervult hij een prominente rol op het ge-
bied van het 'technísch'ontwikkelen, het produceren en het testen van gezond en
veilig voedsel.

2 Procesontwikkeling
De afgestudeerde demonstreert dat hij in staat is om bestaande productieprocessen
te besturen en aangepaste/vernieuwde processen te ontwerpen. Hij kan dit ínzichte-
l'rjk maken voor belanghebbenden binnen de organisatie.

3 Kwaliteitsmanagement
De afgestudeerde is in staat is om de kwalíteít van producten/processen te beoorde-
len en in overleg met diverse partijen te verbeteren.

4 Commerciële technologie
De afgestudeerde is ín staat is om bij te dragen aan de ontwikkeling en uitvoering
van het marketingbeleid c.q. de verkoopactiviteiten van het bedrijf, een product-
groep of een product.

5 Informatievoorziening en onderzoek t.a.v, voedsel, voeding en gezondheid
De afgestudeerde is in staat om effectief en efficiënt advies en voorlichting te geven
over gezonde voeding en voedsel aan een belanghebbende in de sector van zijn op-
leidíng over een bepaald plan, project, dienst, product, alsmede een communicatie-
en voorlichtingsplan op te stellen en (mede) uit te voeren zowel individueel als in
groepsverband.

6 Management
De afgestudeerde technoloog kan leiding geven aan een team van medewerkers en
/of veranderingsprocessen, zodat bedríjfsdoelstellingen en/of onderdelen daarvan
worden behaald.
Hij is in staat om ten behoeve van de strategische bedrijfsvoering op basis van een
interne en externe analyse bij te dragen aan het opstellen van onderdelen van het
ondernemingsplan (bijvoorbeeld investeringsplannen, HRM-beleid).

7 Verpakkingskunde
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De afgestudeerde technoloog is in staat om in een voedingsmiddelenbedrijf alle
voorkomende verpakkingsvraagstukken zelfstandig, danwel in samenwerking met in-
terne of externe deskundigen, te kunnen oplossen.

I Onderzoek
De afgestudeerde kan verschillende soorten onderzoek - variërend van de subjectie-
vere consumentenonderzoeken tot de objectieve literatuurstudies en fysisch-
chemische onderzoeken - succesvol opzetten, uitvoeren, rapporteren en evalueren.

Afhankelijk van de keuze van studierichting (Food Technology of Food & Health) en
hun gekozen functiespecialísatie, dienen de afgestudeerden bovengenoemde compe-
tenties op verschillende niveaus aan te tonen. (zie tabel 2.I en2.2).

Tabel 2.1 Niveau beheersing competenties afgestudeerden Food Technology b'lj de
diverse functies ialisaties
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Tabel2.2 Niveau beheersing competenties afgestudeerden Food & Health bij de di-
verse functi ecialisaties

Competentie

Food & Health

Functiespecialisatie

o
Ê

o
.Y
J't
Ê
o
¡J:t,
o
o.

'j

gì
Ê!
!'t
c
o
t^
(u
I
o
À
ñ

Ê
o
E
(u
gl
o
IE

È
ltt
P.
o

=IE

'Y
rti

I

-9
o

I
o

-g:o
IJ

c¡

E
E
o()o
$gl

(tl .ott
¿õ
:N¡e (,
cC'|o-
glo
.Eo
--,Êïit
=oÈoo>
9 rp.tBo
ur +i .rl

c(,
Ê
ogl
IE

t!
ã
,r;

ê
o
3
EotÈEotro3
c,ll¿EO
'v- Elì

rgllê!
bR>-.ol\>

J
o
o
N

ot
o
qj

t!
o

z
1
2

Productontwikkelaar

3
I
2

Specia list Food&Hea lth

3
1
2

Kwaliteitskundige

3
1

2
Commercieel technoloog

3
I
2Ondernemer

2

Onderwijsregeling van de opleiding Voedingsmiddelentechnologie 2010-201 1 t3



HoofdstuK 3 HET ONDERWIJS IN DE OPLEIDING

3.1. Visie op de wijze waarop het onderwijs wordt aangeboden
Tussen de kwalificaties waarmee studenten binnenkomen en het bereiken van de
eindkwalificaties ligt standaard een leerroute van 4 jaar. Deze leerroute wordt
zodanig ingericht dat, binnen de randvoorwaarden, een optimaal resultaat kan
worden bereikt.

De belangrijkste uitgangspunten het programma zijn:
Studeerbaarheid

Afwezigheid van studiebelemmerende factoren: de student verplicht zich tot inzet
bij het deelnemen aan het onderwijs en benutting van de mogelijkheden die de
instelling biedt. De instelling verplicht zich tot organiseren van studieprogramma's
die stimuleren tot leren.
Studenten, de onderwijsinstelling en de maatschappij zijn zich bewust van hun
verantwoordelijkheden en spannen zich maximaal in om het onderwijs te doen
slagen. De instelling is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs.
Dit betekent dat evaluatie een cruciale rol speelt. Alleen zo is een optimale kwali-
telt van onderwijs te bereiken en te handhaven. Informatie verzamelen over het
verloop van het onderwijsproces is daarbij essentieel. Studeerbaarheidonderzoek
maakt daarom deel uit van het kwaliteitsonderzoek.

Studentgecentreerd
Studentgecentreerd onderwíjs biedt meer en betere mogelijkheden om pro-
gramma's op studenten af te stemmen dan docentgecentreerd onderwijs. Uit-
gaande van de student met de juiste vooropleiding, leidt studentgecentreerd on-
derwijs tot goed studeerbaar onderwijs.
Naarmate de student verder in de opleiding komt zal de verantwoordelijkheid
voor zijn leerproces meer in eigen handen komen.

Het belangrijkste kenmerk van de vaardigheid "leren te leren" is dat degene die
leert zelf de controle over zijn eigen leer- en denkprocessen verwerft (zie ook Ver-
munt, L992, pagina 45). Naast alles wat onze studenten tijdens hun opleiding leren
is deze zelfcontrole misschien wel het belangrijkste middel waarmee onze afgestu-
deerden later in staat moeten zijn om in steeds nieuwe situaties het eigen handelen
te verbeteren.
De opleiding voedingsmiddelentechnologie heeft ervoor gekozen om het "leren te le-
ren" vorm te geven middels het dídactisch concept "van zelfstandig werken naar
zelfverantwoordelijk leren". Dit concept houdt in dat de verantwoordelijkheid voor de
sturing van het leerproces geleidelijk van de docent naar de student wordt overge-
dragen. Dit betekent dat de student onder begeleiding van de docent steeds zelf-
standiger leert leren. Het leerproces bestaat daarbij uit vier fasen:

leerdoelen à leerstrategie ) vaststellen leerresultaten à feedback en beoordeling

De student gaat naarmate zijn studie vordert steeds zelfstandíger door deze fasen
heen. Er wordt in de onderwijsregeling begonnen met zelfstandig werken, vervolgens
komt zelfstandig leren en tenslotte volgt zelfverantwoordelijk leren. Hieronder is
weergegeven hoe deze begrippen worden uitgewerkt naar activiteiten van studenten
en docenten.
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Didactiek +

Opbouw
leerproces .1,

Zelfstandig
werken

Zelfstandig leren Zelfverantwoorde-
lijk leren

leerdoel/
taakdoel

docent bepaalt
taakdoelen

docent bepaalt leer-
doelen

student of docent
bepaalt leerdoelen

leerstrategie/
werkstrateqie

docent bepaalt
werkstrateqie

student bepaalt
leerstrateqíe

student bepaalt leer-
strateqie

Vaststelling
resultaten en
feedback

docent stelt leerre-
sultaten vast en le-
vert feedback

docent stelt leerre-
sultaten vast en le-
vert feedback

student stelt leerre-
sultaten vast en le-
vert feedback

Beoordeling docent beoordeelt docent beoordeelt student of docent
beoordeelt

Tabel 3.1: Schematische weergave'van zelfstandig werken naar zelfstandig en zelf-
verantwoordel k leren'

Beroepsgericht
Ten behoeve van een goede beroepsvoorbereiding is het belangrijk dat de student
intensief kennismaakt met het beroepenveld en de beroepspraktijk. Dit wordt bereikt
door verschillende (internationale) stages, excursies, gastdocenten, simulaties en
praktijkgerichte cases, projecten en opdrachten. De onderwerpen en thema's
waarmee studenten aan de slag gaan, moeten betrekkÍng hebben op relevante
thema's uit de beroepspraktijk. De maníer waarop de student deze thema's aanpakt,
moet naarmate de student verder in de studie vordert, steeds meer overeenkomen
met de werkwijze binnen bedrijven (projectmatig werken).

Competentiegericht
Het bedrijfsleven stemt in toenemende mate het personeelsbeleid af op
competenties en performances van hun medewerkers (ook bU vacatures). De
afstudeerfase van de opleiding is dan ook competentiegericht opgezet.

Teamleren
In bedrijven en organisaties vindt het leren steeds meer binnen teams plaats. Team-
leren gebeurt daar bíjvoorbeeld door middel van intervisie of door het werken aan
hetzelfde project. Om studenten ook op deze manier te laten leren, worden studen-
ten tijdens hun studie nadrukkelÍjk gestimuleerd om van elkaar te leren (het leren
als groep ofwel het "coöperatief leren"). Dit teamleren vindt vooral plaats tijdens de
projecten.

De docent als coach
De docent speelt een essentíële rol bij het realiseren van het "leren te leren". De do-
cent is zich bewust van zijn rol als coach van het leerproces van de student, In de
prakt'rjk betekent dit dat de docent oog en oor heeft voor individuele leerprocessen
van studenten en hÍerbinnen stimulerend en motiverend op kan treden. Belangrijk is
het gegeven dat de student altijd verantwoordelijkheid is voor zijn eigen leerproces.

3.2 Vormgeving van het onderwijs in de opleiding
Het onderwijs wordt aangeboden in blokken waarin vakken
schikt rond een centraal thema worden aangeboden.
3.2.L Blokgebonden onderwijs in thema's

in samenhang, gerang-

Onderwijsgroepen of PGO-groepen
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In de beginfase van de opleiding maakt de student kennis met probleemgestuurd
onderw'rjs (PGO). In blok 2, 3 en 4 wordt een deel van de leerstof op deze manier
overgedragen. In probleemgestuurd onderwijs (PGO) wordt het "probleem" als uit-
gangspunt genomen voor het leerproces. Via analyse van het probleem en het be-
denken van mogelijke oplossingen, doen studenten kennis en vaardigheden op. Bij
het analyseren en bedenken van oplossingen maken ze gebruik van dictaten boeken,
materiaal uit de mediatheek, video, Internet, bedrijfsinformatie e.d. Het probleem
stuurt het leren. Het probleem kan daarbij worden uitgesplitst in deelproblemen. El-
ke taak stuurt studenten naar specifieke leerstof. Daarmee zijn garanties ingebouwd
dat studenten relavante kennis opdoen die noodzakelijk is om praktijkgerichte pro-
blemen op te lossen. De aanpak is die van de z.g. zevensprong: een in groepsver-
band (de z.g. onderwijsgroep van ca 8 studenten) en voor een deel individueel
doorlopen methode van aanpak. De zevensprong (of eigenlijk 8 als je de voorberei-
ding meerekent) omvat de volgende stappen:
0. Voorbereíden van de casus (het probleem) door te lezen, moeilijke woorden op te

zoeken en samenvatten van de essentie van de casus
1. Uitwisseling in de groep van onduidelíjke termen en begrippen, het resultaat van

opzoekwerk en het gezamenlijk formuleren van de essentie van de casus
2. Gezamenlijke vaststelling van de problematiek die de casus beschrijft en formule-

ren van probleemstelling.
3. Ieder vertelt welke ideeên bij hem/haar opkomen n.a.v. de probleemstelling (van-

uit eigen ervaring en belevingswereld). Dit zonder commentaar op elkaar. Een der
groepsleden schrijft dit in trefwoorden op.

4. De groep discussieert met elkaar aan de hand van de ingebrachte ideeën. Doel
daarbij is na te gaan welke kennis, inzichten en vaardigheden nodig zijn om het
probleem op te lossen. Er wordt een logische ordening gemaakt van kennis en
vaa rd ig heidsaspecten.

5. Er worden leerdoelen geformuleerd, die door elke student voor de volgende bij-
eenkomst bereikt moet zijn.

6. Studenten werken individueel (of soms in kleinere groepjes) aan het bereiken van
de gestelde leerdoelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een goed - van leer-
middelen - voorziene studieomgevíng.

7. In een tweede bijeenkomst van de onderwijsgroep wordt door discussie de ver-
worven kennis uitgewisseld en waar nodíg aangevuld. Vervolgens wordt gecontro-
leerd of het probleem met de huidige kennis kan worden opgelost. Daartoe stellen
groepsleden toetsvragen aan elkaar.

Tijdens de propedeuse van de opleiding Voedíngsmiddelentechnologie is er sprake
van een leerlijn PGO. In blok 2 van het eerste jaar wordt de techniek van de zeven-
sprong aangeleerd en intensief geoefend en begeleid door een tutor. In blok 3 die-
nen de studenten zelfstandig, maar nog steeds onder begeleiding van een tutor, de
casussen op te lossen. Hierb'rj dienen de studenten diverse rollen binnen de groep te
vervullen (voorzitter, notulist, bordnotulist). In blok 4 dienen de PGOgroepen zelf-
standig te opereren. Er is geen tutor meer aanwezig, maar er is alleen een specia-
list/docent die, op afstand, inhoudelijke ondersteuning kan bieden.

Projectonderwijs
Naarmate de student verder in de opleiding komt zal , naast het verwerven van ken-
nis , het toepassen hiervan binnen praktijkgerichte situaties steeds meer de nadruk
krijgen. Híerbij komen studenten zoveel mogelijk in aanraking met kenmerkende be-
roepssituaties .

Projectonderwijs is een middel om studenten voor te bereiden op praktíjksituaties,
zodat zij goed voorbereid zijn op de beroepspraktijk.
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Uitgangspunten voor de opleiding daarbij zijn:
- studenten leren vaardigheden die aansluiten bij de beroepspraktijk;
- studenten ontwikkelen een zelfstandige studiehouding en voelen zichzelf verant-

woordelijk voor het leerresultaat;
- studenten leren van elkaar;
- studenten leren zelf wat de relevantie van kennis en vaardigheden is, die nodig

blijkt om praktijkproblemen aan te pakken.

Daartoe worden projectopdrachten geformuleerd die leiden tot een concreet eindre-
sultaat en die voldoen aan de volgende voorwaarden:
- aansluiten bij de verwachting van de opdrachtgever (dat is in eerste instantie de

docent/begeleider, maar in een aantal gevallen zelfs een externe "opdrachtgever"
(met name aan het in het afstudeerjaar van de opleidíng);

- voldoende mogelijkheid bieden tot het kiezen van een eigen aanpak;
- voldoende mogelijkheid hebben tot een taakverdeling;

interdisciplinaire aspecten hebben ;
- tot stand komen binnen een bepaalde tijd en met bepaalde middelen.

Daarnaast is bij projectonderwijs niet alleen het eindresultaat van belang, maar ook
de vraag of leerdoelen op het gebied van algemene beroepsgerichte vaardigheden
bereikt zijn. Daarbij gaat het om:

kunnen samenwerken in een groep;
plannin gsvaardigheden bezitten ;
relevante informatie kunnen verzamelen en interpreteren;

- diverse projectrollen beheersen (leiding geven, meewerken, uitvoeren, rapporte-
ren);
relatie kunnen leggen tussen discíplines;

- zelfstandig kunnen werken.

De opdracht is een middel om bovenstaande leerdoelen te trainen, het eindresultaat
(het product) zegt iets over de vaktechnische kwaliteiten van de projectgroep. Dit
resulteert in een beoordeling op drie aspecten:
- het eindresultaat : dit zal veelal een schriftelijke rapportage zijn;
- de methodologische aspecten: aanpak, wijze waarop inhoudelijke keuzes gemaakt

zijn, analyse en interpretatíe van informatie;
- het groepsproces: samenwerking binnen de groep, planning, inzet projectdeelne-

mers, voortga ngsbewakin g

In het eerste jaar wordt kennisgemaakt met projectmatig werken middels een on-
derzoeksproject waarbij de nadruk ligt op zelfstandig werken, het formuleren van
een onderzoeksvraag en training in het schriftelijk rapporteren. In het tweede en
derde jaar vindt er een verschuiving plaats: projectvaardigheden worden meer expli-
ciet getraind en toegepast. Ongeveer de helft van het onderwijs is projectonderwijs.
In het eerste semester van het vierde jaar werken studenten aan een technologische
opdracht, passend bij de gekozen afstudeerrichting, in tweede semester van het af-
studeerjaar vindt het afstudeerproject plaats in de vorm van een bedrijfsopdracht
verstrekt door een externe opdrachtgever.

Personal Skills & Competencess.
Personal Skills & Competences (PSC) is een module die door de sector Food &
Business is ontwikkeld. Het PSC-traject is ontstaan vanuit het gegeven dat het zeer

5
Sector F & B, Programmo Personal Skills & Competences , HAS Den Bosch, mei 2007
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nuttig is een aantal specifieke beroepsmatige vaardigheden als student aan te leren.
Deze vaardigheden worden binnen het bedrijfsleven vaak als waardevol ervaren.

Het programma PSC bestaat uit vier samenhangende onderdelen:
het coachingstraject. Centraal in het programma PSC staat de persoonlijke ont-
wikkeling van de student. Alles komt daarbij samen in het persoonlijke ontwikke-
lings plan (POP) en de portfolio van de student. De coaching bij deze persoonlijke
ontwikkeling vindt plaats in functioneringsgesprekken. In deze gesprekken wordt
een koppeling gelegd naar de feedback uit de gevolgde modulen, de trainingen en
de te verwerven competenties. Het coachingstraject is een verplicht traject dat de
studenten moeten doorlopen.
het trainen van skills in het Has Skills Centre (HSC). Binnen het PSC neemt het
HAS Skills Centre (HSC) als traíningscentrum een voorname plaats in. Binnen dit
traningscentrum worden korte trainingen aangeboden die bijdragen aan de
persoonlijke ontwikkeling van de technoloog. Deze praktische trainingen worden
op een realistische maníer gegeven en beoordeeld en zijn vergelijkbaar met
beroepstrainingen zoals die in het bedrijfsleven worden toegepast.
in de propedeuse wordt binnen het onderdeel Bedrijfscommunicatie (onderdeel
van PSC) gestart met de leerlijnen "presenteren", "projectmatig werken"
(samenwerken) en "rapporteren".
het verwerven van vreemde talencompetenties. In het licht van de persoonlijke
ontwikkeling (POP) en mogelijke beroepsperspectieven is het gewenst zijn om ex-
tra talencompetenties te verwerven. De student wordt in de gelegenheid gesteld
om in het tweede jaar van de opleiding een keuze te maken om naast het Engels
(= standaard vreemde taal) in de opleiding aanvullende studiepunten te verwer-
ven in de volgende vreemde talen: Frans, Duits, Spaans etc.
het uitvoeren van relevante studieactiviteiten. Gedurende de gehele studie zal de
student een gedeelte van de PSC-tijd besteden aan studie-activiteiten. Hieronder
vallen: het verrichten van PR-activiteiten, deelname aan opleidingscommissie,
deelname aan de buitenlandexcursie etc.

Vaa rd igheidsonderwijs
Gericht op training van vaardigheden. Dit kunnen technische (bijv laboratoriumge-
richte) vaardigheden zijn, maar ook persoonlijke vaardigheden of algemene be-
roepsvaardigheden. Ingebouwd in alle themamodulen o.a.:

studievaardigheden (w.o. plannen/zelfstandig werken, luisteren, lezen)
communicatie (zoals gesprekstechnieken, presentaties houden, schriftelijke rap-
po rta g e va n p ra cti ca / onderzoeken/sta g es, verg a d e rin g en )
informatie verzamelen en gegevensanalyse (bijv. literatuuronderzoek, verwerken
van meet- en onderzoeksgegevens)
probleem oplossen
oordeel- en besluitvorming
sociale interactie (zoals samenwerken, rolpatronen en leiderschap)

Praktijkonderwijs
Onderwijsactiviteiten, gericht op het verwerven van inzicht in praktísche toepassing
van theorie: practica chemie, microbiologie, proceskunde, productkunde e.d..

Hoor- of werkcolleges
Middel tot kennisverwerving of kennisverwerking

Persoonlijke Professionele Ontwikkel ing
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Onder Persoonlijke Professionele Ontwikkeling wordt het aanleren/verkrijgen van de
benodigde HBO- en beroepskwalificaties verstaan.
De student dient, in overleg met de coach een traject uit te stippelen dat leidt tot de
benod igde beroepscom petenties.

Tabel 3.2.1 Elementen en kenmerken persoonlíjke professionele ontwikkeling

Dublin Descriptoren Elementen en Kenmerken

KENNTS

Kennis en inzicht a (zie eindtermen per module)

Toepassing kennis en
inzicht

a Probleemanalyse

Oordeelsvorming Oordeelsvorming

VAARDIG.
HEDEN

Communicatie Luisteren
Mondeli nge uitdrukki ngsvaardigheid
Schriftelijke uitdrukki ngsvaardigheid
Overtu igingskracht
Samenwerken

Orga n isatievaa rd i g he-
den

a Plannen en organiseren

Leervaardigheden Leervermogen

HOUDING
EN
GEDRAG

Waarden en normen . Representativiteit
. Integriteit

Motivatie en ambitíe . Ambitie
. Energie
o Initiatief

Persoonlijke beroeps-
gerichte kwaliteiten
Zie tabel 2.

1. Productontwikkeling
2. Procesontwikkeling
3. Kwaliteitsmanagement
4, Commerciële technologie
5. Voorlichting & Advies
6. Leidinggeven
7. Onderzoek
8. Food Packaging Design
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Tabel 3.2.2 Persoonlijke beroepsgerichte kwaliteiten

Persoonlijke
beroepsgerichte
kwaliteiten

7. Prod uctontw i kkel i nq :
¡ Creativiteit
. Marktgerichtheid
. Zorgvuldigheid
. Doorzettingsvermogen

2. Procesontwikkel inq :
. Plannen en organiseren
. Initiërend vermogen
o Analytisch vermogen
o Doorzettingsvermogen

3. Kwa I iteitsma nageme nt :
. Zorgvuldigheid
r Flexibiliteit
o Inlevingsvermogen
. Overtuigingskracht
. Doorzettingsvermogen

4. Com merciële tech nolooie :
. Klantgerichtheid
. Doorzettingsvermogen
. Flexibiliteit
¡ Vasthoudendheid
. Actiegerichtheid

5. Voorlichting & Advies t.a.v. voeding en aezondheid
¡ Inlevingsvermogen
. Analytisch vermogen
. Nieuwsgierig
. Standvastig
. Onafhankelijk
. Flexibiliteit
. Brede belangstelling

6. Management:
. Taak- en resultaatgericht
. flexibiliteit
. Sociabiliteit
r In itiatiefrijk
. Besluitvaardig
. Integriteit
. Kostenbewust

7. Ve rpa kki n gso n twe rp Ve rpa kki n g sku n d e
. Creativiteit
. Innovatief
o Marktgerichtheid
. Zorgvuldigheid
o Doorzettingsvermogen
¡ Pro actief
. Communicatief
. Interesse in techniek

B. Onderzoek:
. Zorgvuldigheid
. Flexibiliteit
. Besluitvaardigheid
¡ Doorzettingesvermogen
. Integ riteit
. Analytisch vermogen
r Creativiteit
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Zelfstudie
Ondersteund door studiehandleidingen en moderne multimedia, simulatie of instruc-
tieprogramma's op PC, Cd-rom etc.

3.2.2 Stage

In blok 2.1 en de blokken 3.2tlm 3.4 loopt de student stage binnen bedr'rjven of in-
stituten, actief in de voedingsmiddelensector. De stage in blok 2.1 heeft nog een
Sterk oriënterend karakter. De derdejaarsstage (blok 3.2 t/m 3.4) is vooral bedoeld
om de student verdere praktijkervaring te laten opdoen. In de meeste gevallen
werkt de student tijdens deze stage aan een opdracht van het bedrijf. Zie ook 5.3.2.
Nadere beschrijving van de doelen en de werkwijze bij de twee verschillende typen
stages is opgenomen in de separate stagehandleidingen voor de studenten van de
opleiding Voedingsmiddelentechnologie6.

De stage heeft tot doel het vergroten van de kennis op het gebied van de voedings-
middelentechnologie. Hiernaast kan de student ervaring opdoen met praktische toe-
passingen van de theorie. In deze stage werkt de student aan het oplossen van een
specifiek probleem. De stage bestaat in het algemeen uit verschillende fases. Na het
duidelijk formuleren van het probleem zal een onderzoeksfase plaatsvinden waarna
een aantal mogelijke alternatieven ontwikkeld wordt. Aan de implementatie van de
oplossing zal een student meestal niet toekomen. Hiernaast is ook het eigen functio-
neren tijdens de stage belangrijk. Onder het inhoudelijke wordt hier verstaan of het
in voldoende mate gelukt is om naar een oplossing toe te werken met de aanwezige
kennis. Het persoonl'rjkheidsaspect betreft hier het functioneren van de student in re-
latie tot anderen. Dit alles zal in een verslag weergegeven moeten worden. Tijdens
de binnenlandse stage vindt de dagelijkse begeleiding van de student plaats door
een begeleider vanuit het bedrijf. Daarnaast wordt de student vanuit de HAS bege-
leid door een docent. Deze bezoekt hem in de regel éénmaal. Hiernaast wordt híj ook
begeleid op het gebied van persoonlijkheidsvorming.

Elke student is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte stageplaats.
Bovengenoemde doelstellingen zijn vooral bedoeld voor de binnenlandse stage.
Na 15-18 weken stage in het binnenland doorloopt de student 12-15 weken in het
buitenland. Verbreding van de horizon, benadrukking van de internationale aspecten
van het vakgebied (technologie laat zich niet beperken door de grenzen van Neder-
land) en verzelfstandiging van zíjn persoonlijkheid zijn de belangrijkste redenen om
de buitenlandstage verplicht te stellen.

In overleg met de stagecoördinator kan een aangepaste stageduur in binnen- en of
buitenland worden vastgesteld. De totale stageduur van de "grote stage" dient ech-
ter minimaal 30 weken te zijn.

Meer informatie over stages binnen de opleiding I/oedingsmiddelentechnologie in de volgende handleidingen:
Kooten A..M .R van., Handleiding grote stage VM3 , interne publicatíe HAS Den Bosch, 's-Hertogenbosch, 2009
Kooten A.M. R. van, Handleiding stage vooropleidíng MÀ5, inteme publicatie HAS Den Bosch, 's,Hertogenbosch 2009
OvergaagJ.. Handleiding "kennismakingsstage VM", internepublícatie HAS Den Bosch,'s-Hertogenbosch,2009

6
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3.2.3 Afstudeerproject

In het laatste half jaar van hun studie werken de studenten tijdens hun afstuderen
aan een bedrijfsprobleem. Het betreft hierbij meestal projecten die uitgevoerd wor-
den voor een externe opdrachtgever, onder leidíng van een docent van school. De
studenten werken meestal in groepjes van twee of drie studenten waarbij de docent
de rol van projectleider/ specialist vervult en de directe begeleiding van de studenten
verzorgt. Dit in tegenstelling tot de stage, waar het bedrijf het grootste deel van de
dagelijkse begeleiding op zich neemt.

Naar zijn aard is het afstudeerproject vooral een "proeve van bekwaamheid". De
student wordt geplaatst in een werksetting, die sterk lijkt op die welke htj/zij na af-
studeren zal hebben. Toepassing van verworven kennis en vaardigheden om het be-
drijfsprobleem op te lossen is de hoofdmoot. Verdere uitwerking van de doelen,
werkwijze en procedures t.a.v. afstudeerprojecten zíjn weergegeven in de desbetref-
fende informatiebundelT.

Informatie over afstudeerprojecten binnen de opleiding Yoedingsmiddelentechnologíe:
G.de Wildt , Regeling afstudeerprojecten Opleiding Voedingsmiddelentechnologie, interne publicatie HAS Den Bosch, 's-Hertogenbosch,
2010

7
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HOOFDSTUK4 HETTOELATINGSBELEID

4.1 Vooropleidingseisen en aanvullende eisen
De propedeuse van de Opleiding Voedingsmiddelentechnologie sluit aan op HAVO-S
niveau wat betreft de vakken: Nederlands, Engels, scheikunde en wiskunde B.
De propedeuse sluit aan op HAVO-3 niveau wat betreft de vakken: Duits en biologie.
Om tot de propedeuse van de Opleiding Voedingsmiddelentechnologie te worden
toegelaten dient voldaan te zijn aan de volgende voorwaarden.
a. HAVO-diploma (met scheikunde en wiskunde B in het eindexamenpakket) óf

HAVO-diploma met profiel Natuur en Techniek óf Natuur en Gezondheid
HAVO-diploma met profiel Economie en Maatschappij met scheikunde en
wiskunde 81.

b. VWO-diploma (met scheikunde en wiskunde A of B in het eindexamenpakket) óf
VWO-diploma met profiel Natuur en Techniek óf Natuur en Gezondheid
VWO-diploma met profiel Economie en Maatschappij met scheikunde 1 en
wiskunde B1

c. Vierjarige MBO-opleidíng (niveau 4 kwalificatie) aansluitend bij de opleiding
Voedingsmiddelentechnologie: MAS-Levensmíddelentechnologie (met
doorstroomcertificaat scheikunde en wiskunde),
Vierjarige MBO-opleiding (niveau 4 kwalificatie) bijvoorbeeld:
MTS-procestechniek, Middelbare Laboratorium Opleiding, Bakkerijvakschool of
SlagersVakOnderwijs. Scheikunde en wiskunde op HAVO-S niveau vereist);

d. 2L iaar of ouder zijn met een naar het oordeel van de instelling voldoende
opleidingsniveau (volgens art. 7.29 uÍt de "Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek" (WHW)).

In de WHW (art 7.25) is opgenomen dat studenten met een HAVO- of VWO-diploma
"oude stijl", die deficiënt zijn m.b.t. de verplichte vakken (scheikunde en/of
wiskunde B), voorafgaand aan het propedeutisch examen middels een aanvullend
onderzoek vrijgesteld worden van de toelatingseisen.
Studenten met Bakkerijvakschool kunnen in de ontbrekende vakken een
deficiëntiecursus volgen. Door afsluiting van deze cursus met een voldoende
resultaat (5,5 of hoger) voldoet de student aan de toelatingseisen.
Een andere mogelijkheid om aan te tonen dat de deficiëntie in voorkennis is
weggewerkt is de mogelijkheid voldoende(s) te scoren voor die (delen van) modulen
in de propedeuse waarín een belangríjk deel van het deficiënte vakgebied wordt
toegepast of uitgewerkt. Welke (delen) van modulen het betreft wordt vastgesteld
door de Opleidingsexamencommisie (OEC). Of een índividuele student zijn deficiëntie
heeft weggewerkt wordt eveneens door de OEC vastgesteld.

4.1.1 Bijzondere omstandigheden
Studenten die niet aan de reguliere instroomeisen van HAVO, VWO of MAS voldoen,
worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Het betreft o.a. studenten van andere
HBO-instellingen, buitenlandse studenten, MBO-studenten zonder niveau 4
kwalificatie ouder dan 2L jaar met minimaal één jaar werkervaring, studenten die via
een afgebroken universitaire studie willen instromen. Met deze studenten wordt een
individueel leertraject besproken. Deze intakegesprekken worden veelal gevoerd
door de studieadviseur of de beleidsmedewerker.
Voor studenten van 21 jaar en ouder gelden regels zoals geformuleerd in de WHW
(Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek), artikel 7.29. Met hen
wordt eveneens een intake gesprek gevoerd. De geformuleerde leertrajecten worden
ter goedkeuríng voorgelegd aan de Opleidings-examencommissie
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4.1.2 Begeleiding en toelating studenten etnische of culturele
minderheden

In de WHW staat in aftikel 7.34 dat de Instelling bijzonderezorg dient te besteden
aan de begeleiding van studenten die behoren tot een etnische of culturele
minderheid, waarvan de deelname aan het hoger onderwijs ín betekenende mate
achterblijft bij de deelname van Nederlanders die niet behoren tot een dergelijke
minderheid. Met deze studenten zal eveneens een intakegesprek plaatsvinden.

4.1,3 Begeleiding studenten met een functiebeperking
HAS Den Bosch wil bevorderen dat studenten met een functÍebeperking die zich
aanmelden, zoveel mogelijk de studie van hun keuze met succes kunnen volgen en
voltooien.
Dit houdt in:
- vooraf: een goede voorlichting verstrekken (over mogelijke belemmeringen die

de betreffende studenten mogelijk te wachten staan (ook bijv. in beoogde
beroepen) en over mogelijkheden voor oplossingen en tijdígheid bij het
realiseren hiervan en hoe dit alles te bereiken)

- zo veel en zo tijdig mogelijk noodzakelijke en geschikte aanpassingen en
voorzieningen realiseren (behoudens waar deze een onevenredige belasting
voor HAS Den Bosch vormen)

- passende begeleiding verzorgen ter voorkoming en/of wegneming van
belemmeringen

- zoveel mogelijk medewerkers en docenten die hierbij betrokken zijn, informeren
en toerusten om het bovenstaande te kunnen realiseren,

De doelstelling van het Handicap & studie beleid is drieledig:
1. Vergroten van de toegankelijkheid van het onderwijs
2. Beperken van studievertraging
3. Efficiënte en effectieve inzet middelen

Een
a

a

a

a

a

a

o

a

a

opsomming van voorzieningen die tot op heden zijn verstrekt:
extra tentamentijd (m.n. bij dyslexie)
apart lokaal (groot concentratieprobleem)
werken met Kurzweil (visueel probleem)
wekelijks een contactuur over voortgang (m.n. bij autisme)
omzetten dictaten in braille (visueel probleem)
per blok 1 module met zelfstudie i.p.v. project (energieprobleem)
stagepresentatie in plaats van stageverslag (ernstige vorm dyslexie)
aangepaste stagetermijn (autisme)
per blok slechts 1 module volgen (ziekte en depressiviteit)

4.2 Vrijstelling voor verwant MBO
Studenten met een vooropleiding MAS-Voedingsmiddelentechnologie (niveau 4
kwalificatie) krijgen op grond van hun vooropleiding vrijstellingen met een totale
omvang van 60 European Credits (EC). Daardoor zijn zij in staat de opleiding in drie
jaar af te ronden. ZÍe ook hoofdstuk 6.
Vrijstelling wordt verleend voor twee propedeusethema's en voor een deel van de
stage,

Onderwijsregeling van de opleiding Voedingsmiddelentechnologie 2010-201 | 24



HoofdstuK 5 HET ONDERWIJSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE
TNSTROOM (HAVO EN VWO)

5.1 De fases en hun algemene doelen

De opleiding voedingsmiddelentechnologie kent twee fases:
de propedeutische fase van 1 jaar en
de bachelorsfase van 3 jaar.

Beide fases worden afgesloten met een examen.
De normatieve studielast van 6720 sbu (240 EC) van de gehele opleiding is als volgt
over de fases verdeeld:

Tabel 5.1 Verdelin studielast over de fases van de leidin

De propedeutische fase heeft een basisleggende, oriënterende en selecterende func-
tie. Deze fase wordt afgesloten met een propedeutisch examen, dat toegang geeft
tot het volgen van onderwijs in de bachelorsfase.
Basiskennis op het gebied van wiskunde, natuurwetenschappen, microbiologie, eco-
nomie en beroepsgerichte kennis (bijvoorbeeld levensmiddelenchemie, technologie)
wordt geTntegreerd in thema's aangeboden.

In de bachelorsfase vindt verdere uitdieping plaats, uiteindelijk uitmondend in een
specifieke voorbereiding op de beroepspraktijk. Het kernpakket van de bachelorsfa-
se vormt de vertaling van het brede technologische niveau waarop de opleiding zich
richt. Aan het begin van deze fase kiezen de studenten voor één van de studierich-
tingen Food Technology of Food & Health. In de eindfase vindt een verdere profile-
ring plaats doordat de student een van de aangeboden functiespecíalisaties en een
van de sectorspecialisaties kiest.

Stages vormen een belangrijk element in de opleiding: gericht op het opdoen van
praktijkervaring, zelfstandig werken en ontwikkelÍng van persoonlijke kwaliteiten.

Als een rode draad door de studie zijn algemene beroepsgerichte vaardigheden op-
genomen: communicatieve vaardigheden, informatie verzamelen en analyse van ge-
gevens, probleemoplossen, oordeel- en besluitvorming. Per module wordt expliciet
aangegeven welke vaardigheden aan de orde komen, op welk niveau dit gebeurt en
hoe ze getoetst worden.

5.2 De propedeuse

De modulen in propedeuse zijn gerangschikt in vier thema's waarin de vakken in
samenhang en geÏntegreerd aangeboden worden. De studielast van de propedeuse
bedraagt 60 EC.
De vier thema's vormen samen met de inhoud kernpakket van de Bachelorsfa se, de
"kern" van de opleiding.

Fase van de opleidinq studielast in EC
Propedeuse 60
Ingenieursfase : kern pakket 60
Staqes 60

Afstudeerjaar 60
Totaal 240
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Naast de thema's wordt als onderdeel van het programma Personal skills & compe-
tences de leerlijn Bedrijfscommunicatie aangeboden.

In elke periode besteedt de student globaal 1 EC aan:
persoonlijke ontwikkeling (functioneringsgesprekken met coach gekoppeld aan
b'rjwerken portfolio en persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
instructies/trainingen in het kader van bedrijfscommunicatie.
studieactiviteiten t.b.v. de opleiding (PR, open dagen, etc)

Tabel 5.2 Modulen studÍ aar 1: euse

5.3 De bachelorsfase

De bachelorsfase bestaat uÍt de volgende onderdelen:
- een kernpakket met een omvang van 56 EC, waarvan 26EC gezamenlijk en 30

EC specifiek voor Food Technology of Food & Health (afhankelijk van de gekozen
studierichting)

- stages met een totale omvang van 56 EC
- afstudeerjaar met een omvang van 56 EC
- PSC met een omvang van 12 EC

Omvang
in EC

Thema/module Perio-
de

Code Modulenaam

Food and Nutrition 1 6t32L Voedinq en qezondheid 6
1 6L322 Productkennis 5

31 61323 Proiect Food and Nutrition

Food Production 2 6t324 Food Science 6
52 61325 Food Processinq

2 6L326 Proiect Food Production 3

6Product Development 3 61327 Consumer Science
3 6L328 Productontwíkkelinq 5

3 6L329 Proiect Product Development 3

Food Technoloqv 4 61330 Productie dierliik 6
44 6133 1 Productie plantaardiq

4 6L332 Proceskunde 4

4PSC Lt/m4 31317 Personal Skills & Competences

Totaal 60
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5.3.1 Het kernpakket

Tabel 5.3 Modulen studiejaar 2 en 3 op basis van gekozen studieríchting (Food Tech-
nology of Food & Health)

Food Technology Food & Health
Blok Module EC module EC

2.t Oriënterende staqe 14 Oriënterende staqe t4
2.2 Veiliq Voedsel 5 Veiliq Voedsel 5
2.2 Proiect Veiliq voedsel 4 Proiect Veiliq Voedsel 4
2.2 Kwaliteitsbeheersins 4 Consument & Kwaliteit 4
2.3 Verduurzamen 6 Mens & voedinq 6
2.3 Unit Operations 5 Project mens, voeding en

wereld
4

2.3 Project Specificaties
apparatuur

2 Wereldvoedselvoorzien ing 3

2.4 Productonderzoek 5 Productonderzoek 5
2.4 Productoptima lisatie 5 Productoptimalisatie 5
2.4 Project productopti-

malisatie
3 Project prod uctoptima I i-

satie
3

3.1 Bedrijfsvoering kwan-
titatief

6 Voedingsonderzoek en
communicatie

6

3,1 Bedrijfsvoering kwali-
titatief

3 Project bio-
inhoudsstoffen

3

3.1 Conserveren 4 Conserveren 4
3.2 +
3.3

Binnenland Stage 22 Binnenland Stage 22

3.4 Buitenland Staqe 20 Buitenland Staqe 20

2.2 tlm
3.1

Engels 4 Engels 4

2.L tlm
3.4

PSC I PSC 8

Totaal L20 t20

= programmaspecífiek

5.3.2 Stage
De totale stageverplichting is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
- een oriënterende stage aan het begin van het tweede jaar met een omvang van

L4 EC (10 weken);
- een binnenlandse stage (28 EC) 15-18 weken;
- een buitenlandse stage (14 EC) L2-L5 weken.

De "grote" stage is bedoeld om met meer achtergrondkennis gewapend verder
praktijkervaring op te doen. Hierbij kan de student zoveel mogelijk zelfstandig
werken en daarbij ook zijn persoonlijke kwaliteiten te ontwikkelen: door vooraf
persoonlijke leerdoelen te formuleren en daarover te rapporteren naar de
stagebegeleidend docent wordt hier vorm aan gegeven.

Onderwijsregeling van de opleiding Voedingsmiddelentechnologie 2010-2011 27



De stage biedt mogelijkheden voor het kennismaken met de potentiële werkterreinen
na afstuderen en voor het aftasten van eigen ambities en capaciteiten in een
bepaalde richting. Tevens vormt de stage een op de praktijk gerichte inzet van de
afstudeerfase.
Bij de keuze van de stage wordt daarom rekening gehouden met:
- de gewenste sectororiëntatie;
- de gewenste functiespecialisatie;
- de verplichting om een stage in het buitenland te doen.

De grote stageperiode wordt verdeeld ín 2 stages van een van 22 ÊC (binnenland) ca
15 tot 18 weken, doorgebracht in een stagebiedende instelling of bedrijf en een
buítenlandse stage van 20 EC ( ca 12 tot 15 weken). De totale duur van beide stages
tezamen dient 30 weken te zijn. In principe doet de student eerst een
binnenlandstage en daarna een buitenlandstage. In overleg met de stagecoördinator
kan hiervan worden afgeweken.

Elke stage wordt met een verslag afgesloten. Het schrijven van het stageverslag is
een onderdeel van de stagemodule.
In het stagewerkplans worden doelstelling, organisatie, toelatingsvoorwaarden om
aan de stage te mogen beginnen, begeleidíng en beoordeling van de stages verder
uitgewerkt.

5.3.3 Afstudeerjaar
Het afstudeerjaar is profielgericht. De student kan zich profileren door middel van
een sector- en een functiespecialisatie.

Hiertoe kiest hij een van de volgende functiespecialisatíes:
productontwikkelaar
kwaliteitskundige
procestechnoloog
commercieel technoloog
specialist food & health

Daarnaast kiest hij een van de volgende sectorspecialisaties:
Bakkerij
Dranken
Vlees
Zuivel

Ook is het mogelijk om in plaats van een combinatie van een sector- en
functiespecialisatie te kiezen voor een profilering als ondernemer door de
opleidingsoverstijgende studie Topklas Ondernemen te volgen.

Het afstudeerjaar is als volgt opgebouwd:
- het eerste half jaar sector- en functiespecialisatie met een omvang van 28 EC.
- het tweede half jaar het afstudeerproject met een totale omvang van 28 EC.

8 Meer informatie over stages binnen de opleiding Voedingsmiddelentechnologie in de volgende handleidingen:
Kooten A..M.R van., Handleiding grote stage VMj , interne publicatie HAS Den Bosch, 's-Hertogenbosch, 2009
Kooten A.M R. van, Handleiding stage vooropleiding MAS, inteme publicatie HAS Den Bosch, 's-Hertogenbosch 2009

Onderwijsregeling van de opleiding Voedingsmiddelentechnologie 2010-2011 28



Tabel 5.4 Modulen in het afstudee aar Voedin iddelentechnolo ie
afstudeerjaar Voedi smiddelentechnologie

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

Module EC Module EC
Technoloqische Opdracht L4 BO (afstudeerproiect) 28
Sectorspecia lisatie 6
Methode & technieken
(onderdeel functiespecia lisatie)

4

Individuele Specia lisatie 4
PSC 2 PSC 2

30 30

Indien het aantal studenten dat voor een bepaalde keuzemodule opteert klein is
(minder dan 5), kan het management van de sector besluiten betreffende sector- of
functiespecialisatÍe niet aan te bieden in de dagopleiding.

Sectorspecialisatie
De student kiest één van de volgende sectorspecialisaties: zuivel, bakkerij, vlees of
dranken. De specialisaties bestaan uit een theorie en een praktijkdeel. Tijdens de
lessen worden de economische, product- en procestechnologische aspecten van de
prod uctbereidin gen bin nen genoemde sectoren toegelicht,

Omvang van de sectorspecialisatíe: 6 EC

De Technologische Opdracht (TO)
Als voorbereiding op de Bedrijfsopdracht (B.O of afstudeerproject in de tweede helft
van het afstudeerjaar) werkt de student in een Technologische opdracht (TO) met
een integraal karakter en verschillende specíalisatiemogelijkhede¡ naar keuze.

voor de ontwikkeling van de To zijn de volgende uitgangspunten opgesteld:
1. De TO kent een compententiegerichte opzet;
2. Het projectwerk in de TO is multidisciplinair. Dat houdt in dat bij de keuze van

de projectopdrachten en de samenstellíng van de projectteams, rekening wordt
gehouden met het uitgangspunt dat studenten met verschillende profielen moe-
ten samenwerken;

3. De TO kent gevarieerde onderwijswerkvormen en docent/assistentrollen (zoals:
docent, adviseur, expert, begeleider, assistent). Per project wordt een docen-
tenteam geformeerd dat tussenproducten definieert, assessments organiseert
en werkstukken beoordeelt;

4. De TO geeft voor de studenten de mogelijkheid tot profilering (bijvoorbeeld
kwaliteit, productontwikkeling, procestechnologie, commerciële technologie)
De student wordt geacht om de voor de sectorspecialisatie relevante beroeps-
competenties tijdens de T.O. te oefenen, verbeteren en aan te tonen;

5. De keuze voor een functiespecialisatie en de daaraan gekoppelde competenties
worden maakt de student in het blok voorafgaande aan het afstudeerjaar. De
student wordt geholpen bij zijn keuze via een voorlichtingsbijeenkomst en een
workshop die plaatsvindt op een stageterugkomdag.

Omvang van de TO: 14 EC
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Methoden en technieken
Methoden & Technieken zijn specifiek per afstudeerprofiel gegroepeerd en dienen ter
ondersteuning van het projectwerk. Voor de studenten die een bepaalde functiespe-
cialisatíe gekozen hebben zijn de functiespecifieke methoden & technieken verplícht,
voor anderen optioneel. Voorbeelden van bedoelde technieken zijn: de methodiek
van technische productontwikkeling of de methodÍek van het opzetten van experi-
menteel onderzoek of het maken van een stappenplan HACCP/ISO9O01.
De methodieken zijn ter ondersteuning van het projectwerk en/of de gekozen func-
tiespecialisatie. Het aantal lessen en de roosteríng van de lessen over de beide blok-
ken , maar ook over de weken binnen elk blok, kan per functiespecíalisatie verschil-
len.

Omvang van de module: 4 EC.

Individuele specia lisatie
Deze module biedt de student de mogelijkheid om zich te specialiseren in een zelf
gekozen onderwerp. De specialisatie dient wel een duidelijke relatie te hebben met
het beroepenveld waarop de opleiding de studenten voorbereidt. De student dient
zijn keuze duidelijk te motiveren en de relatie met het beroepenveld aan te geven.
Bij aanvang van de module wordt de keuze voor het onderwerp van de specialisatie,
vergezeld van een voorstel voor aanpak, voorgelegd aan de modulecoördinator.
Deze bepaalt of het onderwerp acceptabel is en wijst een persoonlijk begeleider toe.
Aan het einde van blok 4.2 van het afstudeerjaar dient de student door middel van
een presentatie en een schriftelijke rapportage aan te tonen zich in voldoende mate
te hebben gespecialiseerd in het gekozen onderwerp.

Omvang van de module: 4 EC.

Het afstudeerproject (BO)
De totale omvang van het afstudeerproject is vastgesteld op 28 EC. BU het
afstudeerproject werken studenten (meestal in een groepje van twee personen)
onder begeleiding van een docent aan een praktijkgerichte projectopdracht. Bij
voorkeur treden bedrijven op als opdrachtgever. In dit geval wordt hiervoor tussen
de betrokken partijen een contract opgesteld, waarin opdracht, condities, betaling,
rapportage en geheimhouding worden geregeld.
Namens de school zorgt Has KennisTransfer voor de werving van de
afstudeerprojecten, Onder bepaalde condities mogen ook studenten zelf een
afstudeeropdracht aandragen. De student wordt beoordeeld op basis van de kwaliteit
van het werk, de rapportage en het persoonlijk functioneren bij de uitvoering,e

Ingangseisen:
Voor het reguliere startmoment februari geldt, overeenkomstig het examenregle-
ment, dat de student het afstudeerproject mag uitvoeren als voldaan is aan de vol-

e Informatie over afstudeerprojecten binnen de opleiding Voedingsmiddelentechnologie:
De llildt G., Regeling afstudeerprojecten, interne publicatie HAS Den Bosch, 's-Henogenbosch, 2010
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gende voorwaarden l

Uiterlijk één periode vóór de geplande start van het afstudeerproject, aan de volgen-
de voorvereisten zijn voldaan:

voor studenten in het reguliere traject (HAVO/VWO-achtergrond):
- minimaal 54 behaalde creditpoints uit de ingenieursfase, exclusief stages en exclu-
sief PSC

- alle stageverplichtingen afgerond, inclusief eindbeoordeling

voor studenten in het MAS-leerplan:
- minimaal 20 behaalde creditpoints uit de ingenieursfase, exclusief stages en exclu-

sief PSC,
- alle stageverplichtingen afgerond, inclusief eíndbeoordeling

In verband met de planning en acquisitie van opdrachten is het noodzakel'tjk dat stu-
denten, die voornemens zijn aan het afstudeerproject deel te nemen, dít van tevoren
kenbaar maken. Dit kan door middel van een aanmeldingsformulier waarop tevens
voorkeuren/ambities kunnen worden uitgesproken. Hiertoe wordt in het begin van
het afstudeer jaar een voorlichtingsbijeenkomst gehouden.

Opleidingsoverstijgende keuzemogelijkheden

Studenten die de dagopleiding Voedingsmiddelentechnologie volgen, hebben de mo-
gelijkheid om in plaats van een profilering door middel van een sector- en functie-
specialisatie te kiezen voor een profilering als ondernemers.Zij volgen in het afstu-
deerjaar dan de profilering: "Topklas ondernemen". Hoewel de studenten in het af-
studeerjaar dan een afwijkend programma volgen krijgen zij toch een diploma Voe-
dingsmiddelentechnologie.

Topklas Ondernemen

Topklas Ondernemen staat open voor laatstejaars studenten van alle studierichtin-
gen van Hogeschool HAS Den Bosch die ambities hebben om zelfstandig ondernemer
te worden.

Het jaar van Topklas Ondernemen is opgedeeld in vier blokken. Tijdens de eerste
twee blokken werkt de student aan zijn/haar businessplan, krijgt ondersteunende
lessen en voert twee praktijkopdrachten (PO) uit. Daarnaast moet de studenten,
doormiddel van zelfreflectie en coaching, er achter zien te komen of ondernemer-
schap ook werkelijk iets voor hen is.

Op basis van de resultaten, haalbaarheid van de plannen en motivatíe wordt per stu-
dent bekeken welk traject in het laatste half jaar zal worden doorlopen. Er kunnen
diverse redenen zijn waardoor de student de laatste twee blokken volgens het regu-
liere programma invult, dus met een afstudeerproject (8.O.) .

Studenten die het hele traject van Topklas Ondernemen doen, zijn de laatste twee
blokken bezig zijn/haar onderneming op te bouwen aan de hand van het business-
plan.
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Topklas ondernemen

(blok 1) (blok 2) (blok 3) (blok 4)

REGULIERTRAJECT

Figuur 5.1 Mogelijke trajecten voor studenten die in het afstudeerjaar
kiezen voor Topklas Ondernemen
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5.4 De structuur van de opleiding

Plaatsing van de verschillende onderdelen van het leerplan geeft de volgende
schema's

Food Technol

Figuur 5.2 Roostering van de verschillende studieonderdelen van het leerplan voor
de studierichting "Food Technology"
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PERIODE
+

JAAR.T
1 2 3 4

I propedeuse
Food & Nutri-

tion

propedeuse
Food Pro-
duction

propedeuse
Product Deve-

lopment

propedeuse
Food Techno-

Iogy

PSC

II kernpakket
Veilig Voedsel
Consument &

Kwaliteit

kernpakket
MensrVoeding

Wereld

kernpakket
Productont-
wikkeling

PSC

III kernpakket
Gezonde Voe-

ding

PSC

IV
Technologische Opdracht

BEDRIJFSOPDRACHT
Methoden en technieken

Secto ialisatie
Individuele Special

PSC

Food & Health

Figuur 5.3 Roostering van de verschillende studieonderdelen van het leerplan voor
de studierichting "Food & Health"
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HOOfdstuK 6 HET ONDERWIJSPROGRAMMA VOOR VERWANTE MBO'ERS

Studenten met een vooropleiding MAS-voedingsmiddelentechnologie krijgen een
programma aangeboden dat in drie jaar afgerond kan worden. In blok 1 en 2 volgen
zij het hetzelfde programma als de reguliere instroom (1.l.en 1.2). In blok 3 en 4
van de propedeuse volgen deze studenten de blokken 2.3 en 2.4 van de reguliere in-
stroom. Zij krijgen dus vrijstelling voor de blokken 1.3 en 1.4 van de reguliere in-
stroom. In het tweede jaar volgt men achtereenvolgens de blokken 3.1 en 2.2van
de reguliere instroom. Op deze manier worden z'rj in anderhalf jaar "stagebekwaam"
gemaakt daarmee recht doende aan de 4-jarige MBO-studie voedingsmiddelentech-
nologie. Daarna gaat de student op stage: een opdrachtstage in het binnenland en
een buitenlandstage. Het derde jaar (afstudeerjaar) ís geheel identiek aan het regu-
liere (HAVO/VWO) programma, met eenzelfde keuzemogelijkheid voor functie- en
sectorspecialisaties. De verkorte studieduur kan worden gerealiseerd doordat een
afgestudeerde MAS-student Voedingsmiddelentechnologie (deels) vrijstelling krijgt
voor stage, (28 EC), Inleiding Productontwikkeling t4 EC, en Food Technology (14
EC), gecompleteerd met 4 EC Personal Skills and Competences (PSC). (samen 60 EC

= een studiejaar).

Food Tech

Figuur 6.1 Studieprogramma voor studenten met een verwante vooropleiding (MBO
Voedingsmiddelentechnologie) die voor de studierichting "Food Technology" heeft
gekozen.
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PERIODE
+

JAAR.l,
T 2 3 4

I Propedeuse
Food & Nutri-

tion

Propedeuse
Food Pro-
duction

Propedeuse
Mens, voeding

en Wereld

Propedeuse
Productont-
wikkeling

PSC

II Kernpakket
Gezonde Voe-
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Kernpakket
Veilig Voedsel
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Kwaliteit
PSC

III
Technologische Opdracht

BEDRIJFSOPDRACHT
Methoden en technieken

Sectorspecialisatie
Individuele Specialisatie

PSC

Food & Health

Figuur 6.2 Studieprogramma voor studenten met een verwante vooropleiding
(MBO Voedingsmiddelentechnologie) die voor de studierichting "Food & Health"
heeft gekozen.
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Food Tech Food & Health
Module EC module EC

1.1 Voedínq en qezondheid 6 Voedinq en qezondheid 6
1.1 Productkennis 5 Productkennis 5
1,1 Project Food and Nutri-

tion
3 Project Food and Nutri-

tion
3

L.2 Food Scíence 6 Food Science 6
r.2 Food Processinq 5 Food Processing 5
t.2 Project Food Produc-

tion
3 Project Food Production 3

1.3 Verduurzamen 6 Wereldvoedselvoorzienin g 3
1.3 Unít Operations 5 Mens & voedinq 6
1.3 Project Specificaties

aPParatuur
2 Project mens, voeding en

wereld
4

1.3 Engels 1 Engels 1

r.4. Productonderzoek 5 Productonderzoek 5
7.4 Productoptimalisatie 5 Productoptimalisatie 5
L.4 Project

productoptima lisatie
3 Project

productoptima lisatie
3

L.4 Enqels 1 Engels 1

L.I tlm I.4 PSC 4 PSC 4

Totaal 60 60

Tabel 6.2 Modulen studiejaar 1: propedeuse voor verwante MBoers

= programmaspecifiek

Verwante MBOers dienen in hun eerste jaar al een keuze te maken tussen de afstu-
deerrichtingen Food Technology en Food & Health
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Blok Food Technoloqv Food & Health
Module EC module EC

3.1 Bedrijfsvoering
kwantitatief

6 Voedingsonderzoek en
communicatie

6

3.1 Bedrijfsvoering
kwantitatief

3 Project
Bio-inhoudsstoffen

3

3.1 Conserveren 4 Conserveren 4

2.2 Veiliq Voedsel 5 Veiliq Voedsel 5
2.2 Proiect Veiliq voedsel 4 Proiect Veilio Voedsel 4
2.2 Kwaliteitsbeheersinq 4 Consument & Kwaliteit 4

3.2 + 3.3 Binnenland Staqe 15 Binnenland Staqe 15
3.4 Buitenland Staqe 13 Buitenland Staqe 13

2.L tlm 2.2 Enqels 2 Enqels 2
2.7 tlm 3.4 PSC 4 PSC 4

Totaal 60 60

Tabel 6.3 Het kernpakket voor verwante MBOers

= progrâñìmaspecifiek

Binnenlandse stage minimaal 10 weken en maximaal L2
Buitenlandse stage minimaal I weken en maximaal L2.
Totale stageduur minimaal 20 weken.

Verwante MBOers zijn vrijgesteld van de volgende onderdelen uit het reguliere pro-
gramma (HAVO/VWO-programma).
Blok 1.3 met de modulen:

Consumentengedrag (6ec)
Productontwikkeling (5 ec)
Project: Productontwikkeling (3ec)

Blok 1.4 met de modulen:

Productie Dierlijk (6ec)
Productie Plantaardig (4ec)
Proceskunde (4 ec)

Blok 2.1 Oriënterende stage (14 ec)

Blok 3.3 Gedeeltelijk de opdrachtstage (14 ec)

Gedeeltelijke vrijstelling voor Personal Skills and competences (4 EC)

Samen 60 ec vrijgesteld.
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Bijlage 1

Competenties Voedin gsm iddelentechnolog ie
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VOORWOORD

Cursisten die in 2011 met de avondopleiding Voedingsmiddelentechnologie
starten, studeren volgens deze onderwijsregeling.

De geldigheid van deze onderwijsregeling beslaat in principe de studieduur van
de cursist.

De onderwíjsregeling is in de eerste plaats bedoeld voor de personen die direct
bU de organisatie en onderwijsuitvoering van de avondopleiding
voedingsmiddelentechnologie z'rjn betrokken : cursisten, personeel en het
management van de opleiding. Het vormt enerzijds een verantwoording van de
gekozen programmatische invulling, anderzijds de basis voor concrete
uitvoerings- en beheersactíviteiten.

Behalve aan de direct betrokkenen bij de avondopleiding
Voedingsmiddelentechnologie levert de onderwijsregeling belangrijke informatie
aan personen werkzaam binnen Hogeschool HAS Den Bosch: college van
Bestuur, bureau roosterzaken, bureau studentenzaken, de PR functionarÍssen,
HAS KennisTransfer en andere opleidingen.

Tenslotte dienen externe instanties te worden genoemd, die reeds in het
verleden hun interesse in de onderw'rjsregeling hebben getoond en die vaak een
rol speelden bij de ontwikkeling en de evaluatie ervan.
Te denken valt daarbij aan:
- verwante HBO-opleidingen
- Voortgezet Onderwijs en MBO-instellingen;
- bedrijven en instellingen waarmee de opleiding samenwerkt;
- overheid en instellingen die een verantwoordelijkheíd hebben voor de kwaliteit

van het hoger onderwijs;
- (potentiële) werkgevers van afgestudeerden.

's:Hertogenbosch , mei 2011

-

Beleidsmedewerke r opleiding Voedingsmiddelentechnologie
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1 Inleiding
Naast de dagopleiding voor studenten met een HAVO/VWO , dan wel een MBO-
vooropleíding, kent de opleiding Voedingsmiddelentechnologie ook een
avondopleiding. Deze opfeiding is gecreëerd om cursisten met een ruime
praktijkervaring in de voedingsmiddelensector de mogelijkheid te bieden om een
HBO-studie Voedingsmiddelentechnologie in de avonduren te volgen. De
avondstudie kan alleen gevolgd worden door cursisten die een afgerond
ce rtifica attraject gevol gd h eb ben. Het tweeja rige certifica attraject
Voedingsmiddelentechnologie wordt v erzorgd door HAS KennisTra nsfer.

Het afstudeerjaar doen de cursisten dan bij de opleiding
Voedingsmiddelentechnologie van Hogeschool HAS Den Bosch.
Uitgangspunt bij de inrichting en toetsing van de avondopleidíng is dat het
eindniveau vergelijkbaar is met dat van de reguliere dagopleiding (zie hiervoor
de Onderwijsregeling Opleiding Voedingsmiddelentechnologie).

Het is voor de cursisten dus mogelijk om in dríe jaar tijd een HBO-diplorna
Voedingsmiddelentechnologie te verkrijgen. Vanwege de vereiste
praktijkervaring. krijgen de cursisten van de avondopleiding (in vergelijking met
het curriculum van de dagopleiding) t heel jaar stagevrijstelling.
De nadere uitwerking van het afstudeerjaar wordt beschreven in het navolgende
document.

2 Toelatingsvoorwaarden
Tot het vervolgtraject van de avondopleiding voedingsmiddelentechnologie
kunnen cursisten worden toegelaten die aan de volgende voorwaarden voldoen:

a) Men heeft de complete certificaatstudie voedingsmiddelentechnologie
afgerond. Onder de complete certificaatstudie wordt verstaan: alle C-
modulen:.CI, C2, C3, C5, C6, C7, C8, C9, Cl0, ClL zijn met een
voldoende beoordeling afgesloten (zie hiervoor de studiehandleiding
Certificaatstud ie Voed in gsm iddelentech nolog ie va n HAS Ken n isTra nsfer).
Cursisten die op grond van vooropleiding vrijstelling hebben verkregen
voor een of meerdere modulen op B-niveau zíjn toelaatbaar, als zij de
modulen op C niveau hebben afgesloten. Cursísten die op het moment van
de start van de avondopleiding maximaal één certíficaatmodule hebben
openstaan kunnen zich ook aanmelden, maar dienen voor er gestart mag
worden met de afstudeeropdracht de ontbrekende certificaatmodule te
hebben afgerond.

b) Het diploma van de opleiding Voedingsmiddelentechnologie kan uitsluitend
worden verkregen als men voldaan heeft aan een aantal relevante
algemene HBO-competenties. Deze competenties zijn : schrÍftelÍjke
rapportage, mondelinge presentatie, projectmatig werken en
literatuuronderzoek. Deze competenties worden gedemonstreerd binnen
het skills-traject van de cerificaatopleiding .

c) Cursisten hebben op het moment van afstuderen minimaal 3 jaar
relevante beroepservaring binnen een bedrijf of instelling binnen de
voedingsmiddelensector. Mocht dit niet het geval zijn dan vervullen de
cursisten een extra praktijk- of stageopdracht die vergelijkbaar is met
inhoud- en niveau van de reguliere student.
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3 Geldigheidsduur

De in het certificaattraject behaalden modulen hebben een geldigheidstermijn
van max. 3 jaar gerekend vanaf het moment van inschrijving bij de opleiding
Voed in gsm iddelentech nolog ie

4 Vrijstellingen

Eventuele vr'rjstellingen voor delen van het traject worden door de
excamencommissie verleend, op advies van de vakdocent.

5 Inschrijving

Cursisten schrijven zich in als student bij HAS- Den Bosch en betalen collegegeld
voor elk ingeschreven jaar. Daarboven komt geen apart cursusgeld, wel zijn de
kosten voor boeken en dictaten voor eigen rekening.

Ingeschreven cursísten hebben vanaf dat moment formeel te maken met de
opleiding Voedingsmiddelentechnologie, en vallen niet meer onder de afspraken
die gelden voor de Certificaatstudie, waarvoor HAS Kennis Transfer de formele
eindvera ntwoordelijkheid heeft.
De praktische organisatie verandert vergeleken met de certificaatopleiding. Zo
zijn Guus van Hellemond (opleidíngscoördinator) en Ron de Veld
(manager/studiecoach) verantwoordelijk voor de begeleiding van cursísten van
de avondopleiding. De eindverantwoordelijkheid voor de opleiding
Voedingsmiddelentechnologie lígt bij de directeur van de sector Food & Business
(Evert-Jan Ulrich).

Voorbehoud:
De avondopleiding VoedÍngsmiddelentechnologie start jaarlijks in september,
onder voorwaarde dat er voldoende cursisten zijn. Voor de opleiding Ís het van
belang tijdig het aantal aangemelde cursisten te kennen. De beslÍssing over
definitief doorgaan van de cursus wordt genomen per 1 juli voorafgaande aan
het daaropvolgende studiejaar
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6 Het studieprogramma
Het totale studieprogramma van de avondopleiding Voedingsmiddelentechnologie
bestaat uit 60 studiepunten ECP ( European Credits Pointsl), ( de omvang van
een studiejaar volgens de wet HBO) die als volgt verdeeld zíjn:
x Een verdíepende sectorspecialísatie (keuze uit: 65304 (zuivel), 65305 (Vlees)

of 65306(bakkerij) (6 EcP));
x Een profileringproject op het gebied van Kwaliteit of Product- en

Procesontwikkelíng ( keuze uit: 65302 kwalitietsmanagement of 65303
technologisch management (1a ECP));

x Een project Bedrijfsvoering waarbinnen aandacht voor management &
communicatie; statistiek en onderzoek en bedrijfsvoering 65301 (12 ECP);

x Als afsluiting een afstudeeropdracht inclusief literatuuronderzoek (65307) van
28 ECP.

A. Sectorspecialisatie
Voor de inhoudsomschrijving van de sectorspecialisatíes wordt verwezen naar
bijlage 2.

B. Profileringsproject
Bij het profileringproject werken cursisten groepsgewijs een aantal opdrachten
uit waarmee de belangríjkste competentie die horen bij het gekozen
functieprofiel kunnen worden gedemonstreerd. In alle gevallen zal dit leiden tot
een resultaat dat aansluit bij de beroepspraktijk. Het karakter zal vaak
technologisch (product, proces of kwaliteit, zie bíjlage 3) zijn.

C. Bedrijfsvoering
Binnen de module bedríjfsvoering komen de onderdelen, projectmanagement,
statistiek, bedrijfsvoering en bedrijfseconomie aan de orde in opdrachten die
aansluiten bU de bedrijfskundige situatie van een levensmiddelenbedrijf. De
lessen zijn er deels in de vorm van instructiecolleges, deels in de vorm van
projectbegeleiding ( zie bijlage 4).

D. Afstudeerproject
Het afstudeerproject levert totaal 28 ECP en wordt opgesplitst in een
praktijkgerícht deel (16 ECP) en een literatuurdeel (12 ECP). Het gaat om 2
zelfstandíge onderdelen, die bij voorkeur inhoudelijk op elkaar aansluiten. De
procedures voor het afstudeerproject worden in een speciale bundel beschreven
Men mag vanaf het moment van inschrijving voor de deeltijdstudie starten met
het afstudeerproject.
Uitvoering van dit project vindt veelal plaats binnen de eigen werkkríng en
binnen de eigen functie. De werkgever treedt als opdrachtgever op, terwijl de
opleíding Voedingsmiddelentechnologie zich vooral richt op begeleiding en
beoordeling.
Eisen aan het afstudeerproject worden beschreven in bijlage 5.
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BIJLAGE 1 Rooster 2O1L- 2012

Blok 1: 29 augustus 2011 -11 november 2011
Blok 2: 14 november 2011 - 03 februari 2OL2
Blok 3 : 06 februari 2OL2 - 20 april 2OI2
Blok 4 : 23 apríl ZOLZ - 06 juli 2012

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

Dinsdag
18.30 - 2L.45

uur

Keuze Profileringsproject

65302 kwa liteitsmanagement
voor het profiel
kwaliteitsmanagement

of

65303 technologísch
management voor de profielen
product- en
procesontwikkeling

(14 ECP)

Bedr'rjfsvoering 6530 1

65301 Bedrijfsvoeríng :

- management
- communicatie
- bedrijfsvoering

(12 ECP)

Donderdag
18.30 - 2L.45

uur

Keuze Sectorspecialisatie
(6 EcP)

Zuiveltechnologie
65304deel1+2

of

Vleestechnologie
65305dee|1+2

of

Bakkerijtechnolog ie
65306dee|1+2

Afstudeeropd racht 65307
(28 EcP)

(niet geroosterd)

Vrijdag Practica
Keuze Sectorspecia lisatie
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De invulling van de op dinsdag geplande modulen is projectmatig, differentiatie
is mogelijk naar profiel.
De invulling van de sectorspecialisatie is naar keuze.
Het afstudeerproject is een individuele activiteit welke niet wordt ingeroosterd,
begeleiding gebeurt individueel en op afspraak.

ECP = European Credit Points (één studiejaar omvat 60 ECp)
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BIJLAGE 2 Keuze sectorspecialisatie

65304 Zuiveltechnologie:6 ECP
De module Zuiveltechnologie bestaat uit twee onderdelen.
In het moduledeel 'Fysische processen' bestudeert men de
standaardbewerkingen die rauwe melk ondergaat bij het bereiden van
zuivelproducten: thermiseren, opslag, centrifugeren en bactofugeren,
homogeniseren, pasteuriseren, steriliseren en indampen. Proceskunde,
levensmiddelenchemie en microbiologie worden geïntegreerd bU de
productieprocessen van consumptiemelk (dagvers en UHT), koffiemelk,
melkpoeder en vla. Studie-onderwerp is ook de productie van halffabrikaten
uit melk, zowel melkvet, melk- en wei-eiwit, caseTnaten en lactose, en
mogelijke toepassingen eryan in bedrijfstakken buiten de zuivel.
Het moduledeel 'Zuivelfermentaties'begint met de procesmatige bereiding van
yoghurt, drinkyoghurts, karnemelk en recent-ontwikkelde probiotische
gefermenteerde zuivelproducten als Yakult, Biogarde, Vifit en Fysiq. De
(fabrieksmatige) productie van (Goudse) kaas wordt in de hoofdprocesstappen
bestudeerd: met een (wiskundig) model is het mogelijk om het effect van
iedere processtap op kaaskwaliteit en opbrengst te voorspellen of het
kaasproces bij te sturen.
Vía een aantal cases en door het uitvoeren van twee van de vijf zuivelpractica
(bereiding UHT-melk, continue en ladinggewijze vlabereiding, bereiding
gesteriliseerde koffiemelk en melkpoederproductie) wordt de zuiveltechnologíe
geillustreerd.
Benodigd studieboek: Walstra, Geurts, Noomen, Jellema en Van Boekel
(1999): 'Dairy Technology', Marcel Dekker, New York. ISBN 0-8247-0228-x

65305 Vleestechnologiez 6 ECP
Vleestechnologie bestaat uit een tweetal onderdelen. Er wordt gestart met de
productmatige aspecten zoals de grond- en hulpstoffen. Onderwerpen die
besproken worden zijn: primaire sector, wet- en regelgeving, kleur van vlees
en vleesproducten, vocht- en vetbinding, hulpstoffen en de chemische en
microbiologische aspecten van vlees en vleesproducten.
In het tweede deel van d¡t thema komen de processen aan bod. De
basisbewerkingen zoals: pekelen, verkleinen, roken, verhitten, koelen,
vriezen, fermenteren, samenstellen en verpakken worden besproken. Tijdens
twee practica bepalen de cursisten zelf wat de inhoud zal zijn, door middel van
een zelf te formuleren onderzoeksvraag.

65306 Bakkerijtechnologie: 6 ECP
De module bakkerijtechnologie beslaat naast de brood- en banketsector ook
de chocolade- en zoetwarensector. Aan de hand van de productgroepen
brood, beschuit, roggebrood, zuurdesembrood, deegwaren, banket, chocolade
en suikerwerk wordt de stof behandeld, waarbij uitgegaan wordt van
industriële processen. Belangrijk is kennis van grondstofkwaliteiten en
procesvoering om de relatie te kunnen leggen met gewenste
producteigenschappen en om het proces goed te kunnen sturen. Ook moet het
handvatten geven om gerichter oorzaken van storingen te kunnen vinden.
Het practicum biedt de cursist gelegenheid de theorie te toetsen aan de
praktijk. Hierbij is een grote mate van invulling vanuit de eigen achtergrond
mogelijk.
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BIJLAGE 3 Keuze Profileringsproject

Moduletitel: Technologísch management

Modulecode: 65303

Modulecoördinator:

Plaats binnen de opleiding
De module "Technologische Management " is onderdeel van het afstudeerjaar
van de opleiding Voedingsmiddelentechnologíe. Binnen deze module vindt de
profilering naar een functieprofiel plaats. Dít kan betrekking hebben op
productontwikkeling of procesontwikkeling

Doel van deze module
Binnen deze module demonstreert de student de competenties behorende bij de
opleiding voedingsmiddelentechnologie. Dit met name voor het profiel
productontwikkeling of procesontwikkeling. Daartoe werkt een groep cursisten
samen aan een verstrekte complexe projectmatige opdracht. Binnen de module
is zowel de individuele prestatie alsmede de samenwerking met groepsgenoten
van belang,. Een specifiek doel van deze module is het beheersen van de
onderzoekscompetentie, en met name het onderdeel statistische verwerking
onderzoeksresu ltaten.

Omvano in ECP
14 ECP verdeeld over 2 blokken

Inhoud
De verschillende technische competenties van product- en procesontwikkeling
worden vertaald in een set aansluitende leerdoelen , die dan in de vorm van
deelopdrachten binnen de projectopdracht worden vertaald. Daarnaast wordt
statistiek in de vorm van instructielessen en aansluitende verwerkingsopdrachten
aangeboden.

Benod igde com oetenties
In deze modulen kunnen de competenties, die behoren bij het gekozen profiel
beoordeeld worden.
Binnen het onderdeel statistiek komen de competenties van onderzoek aan bod

Onderwiisvorm
De onderwijsvorm is een project . Per project werken 3-4 cursisten samen aan
een gezamenlijke opdracht. De opdracht is geïnspireerd op de praktijk . Binnen
de projectopdracht kan een taakverdeling ontstaan samenhangend met de
individuele profilering De eisen aan het eindresultaat worden tevoren
geformuleerd, Per project wordt een docent begeleider aangewezen die de
cursisten bij de voortgang van het project coacht, Per week vindt er een
voortgangsgesprek plaats tussen projectteam en begeleider.

Beoordelingsvorm
Ter afronding van de module zal de student aan moeten tonen dat de vooraf
gestelde competenties zijn behaald. De student stelt een competentieverslag
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( portfolio) samen waarin de persoonlijke deelactiviteiten binnen deze module te
vinden zijn. Daarnaast levert de groep een totaalverslag van het project in. Het
gemiddelde van het competentieverslag en het projectverslag levert een cijfer
voor de profielcompetentie.
Voor de opdrachten statistiek wordt een afzonderlijk deelcíjfer vastgesteld. Het
eindcijfer van de module is een gewogen gemiddelde van de profielcompetentie
(70o/o ) en statistiek (30 %).

Literatuur
Grit : Projectmatig werken.
Informatie verstrekt via blackboard

Profi leri n gsproject kwa I iteit

Moduletitel : Profileringsproject kwaliteit

Modulecode: 65302

Modulecoördinator

Plaats binnen de opleiding
De module "Profileringsproject kwaliteit " is onderdeel van het afstudeerjaar van
de opleiding Voedingsmiddelentechnologie en verzorgt de invulling van het
profiel kwaliteitsmanagement. Het is een verplicht onderdeel voor het
kwal iteitsku nd ige afstudeerprofiel.

Doel van deze module
De toekomstig afgestudeerde kennis en vaardigheden te onderwijzen omtrent de
diverse methoden en technieken,die noodzakelijk voor het uitoefenen van een
kwaliteitsfunctie. . Binnen de module is zowel de individuele prestatie alsmede
de samenwerking met groepsgenoten van belang,. Een specifiek doel van deze
module is het beheersen van de onderzoekscompetentie,en met name het
onderdeel statistische verwerking van onderzoeksresultenten

Omvang in ECP
L4 ECP verdeeld over 2 blokken

Inhoud
Het profieldeel van deze module bestaat uit drie onderdelen: het meten van
kwaliteit (Quality Control), de borging van kwaliteit (Quality Assurance) en het
verbeteren van kwaliteit (Quality Improvement) . Methoden en technieken die
aan bod komen bij Quality Control zijn: kwaliteitsindicatoren, detectiemethoden,
monsterplan, data verzamelen, data weergave en data analyse, trouble shooting.
Bij Quality Assurance zullen de verschillen, overeenkomsten en doelen van de
diverse soorten zorgsystemen aan bod komen. In het onderdeel Quality
Improvement zullen de kennis en vaardigheden die betrekking hebben op
auditten, tracking and tracing, klachtenafhandeling en recalls aan bod komen.
Naast het profieldeel wordt statistiek in de vorm van instructielessen en
aansluitende verwerkíngsopdrachten aangeboden,
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Benodigde competenties
In deze modulen kunnen de competenties, die behoren bíj het gekozen profiel
beoordeeld worden.

Onderwiisvorm
Kennis wordt overgebracht via werkcolleges en toegepast in opdrachten.
Vaardigheden zullen worden getraind door middel van opdrachten en in een
intensieve training.

Beoordelingsvorm
In deze modulen zullen verschillende producten beoordeeld worden, te weten
verslagen, presentaties en trainingen. Het totaal levert een cijfer op voor de
competentie- kwaliteit . Daarnaast worden de opdrachten statistiek beoordeeld
Het eindcijfer van de module is een gewogen gemiddelde van de
profíelcompetentie (70o/o ) en statistiek ( 30 o/o).

Literatuur
Verstrekt in de les en via Blackboard
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BIJLAGE 4 Bedrijfsvoering

Moduletitel : Bedr'rjfsvoering

Modulecode: 65301

Modulecoördinator, I

Plaats binnen de opleiding
De module "Bedrijfsvoering " is een verplicht onderdeel van het afstudeerjaar
van de opleiding Voedingsmiddelentechnologie.

Doel van deze module
De module bedrijfsvoering beoogt een inzicht te geven in een breed scala van
aspecten waarop een bedrijfsleiding/management stuurt. Sommíge van die
aspecten zitten dichtbij en zijn duidelijk herkenbaar en waarneembaar door de
student, andere aspecten lijken op het oog een "ver van míjn bed show". Toch is
het goed in een vogelvlucht kennis te nemen van dat brede scala van aspecten,
opdat inzicht en samenhang een bredere en betere werknemer van je maakt.

Omvang in ECP
12 ECP

Inhoud
Management
Strategisch Management
Organisatie
Commerciële functie
Ontwikkelfu nctie
Prod uctiefu nctie
Financiële functie
Sociale functie

Benodigde competenties
Kunnen functíoneren in een profesionele bedrijfsomgeving en de
bedrijfsprocessen kunnen aansturen.

Onderwíjsvorm
Kennis wordt overgebracht via werkcolleges en toegepast in opdrachten.
Vaardigheden zullen worden getraind door middel van opdrachten en in een
intensíeve training.

Beoordelingsvorm
In deze moduul zal het eindproduct worden beoordeeld , zijnde een verslag van
een bedrijfskundige opdracht.
Via de studentenadministratie zal gewerkt worden met een totaal cijfer voor deze
module.

Literatuur
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BIJLAGE 5 Afstudeerproject avondopleiding Voedingstechnologie

Moduletitel : Afstudeeropdracht

Modulecode: 65307

Coördinator:

Studiebelasting: 28 ECP

Voorken nis/ inga noseisen :

Men kan met de afstudeeropdracht starten vanaf het moment van inschr'ljving
voor het afstudeerjaar. Voordat met de uitvoering kan worden gestart, dient het
onderwerp door de modulecoördinator te worden goedgekeurd.

Inhoud en doel:
De afstudeeropdracht heeft tot doel dat de student zelfstandig een relevant
technologisch probleem uit het werkveld van de levensmiddelentechnoloog via
onderzoek leert op te lossen en hierover op een systematische manier kan
rapporteren. Deze problemen kunnen liggen op het gebied van product- of
procesontwikkeling, het kwaliteitsbeheer of de technische bedrijfsorganisatie.
Binnen het praktische deel van de opdracht dient de student zelfstandig en
systematisch een zelfgekozen onderzoek uit te voeren, hierbij zelfstandig de
relevante technologische kennis toe te passen, en over de opzet en resultaten
van dit onderzoek systematisch te rapporteren.
Naast het praktische deel wordt ook een literatuuronderzoek uitgevoerd aan de
hand van een tevoren vastgestelde technologische vraagstelling. Deze
vraagstelling kan aansluiten bij het praktijkgerichte deel en kan hier eventueel
aan voorafgaan. Beide onderdelen van de afstudeeropdracht worden in
afzonderl ij ke sch riftel ij ke ra p porta g es vastgeleg d .

Uitvoering
Voor het praktische deel van de opdracht wordt een opdrachtgever gezocht, die
de vraagstelling formuleert en onderzoeksfaciliteiten beschikbaar stelt. De
werkgever van de student kan als opdrachtgever optreden, zodat de opdracht
binnen de eigen werkkring kan worden uitgevoerd. Voorwaarde bij opdrachten
waarbij ook bedrijfscollega's zijn betrokken is , dat de student zijn of haar eigen
bijdrage in het onderzoek expliciet kan aangeven.
Zowel bij het praktijkdeel als bij het literatuurdeel treedt een docent van de
opleiding als begeleider- beoordelaar op. Deze begeleidt het verloop en de
fasering van de opdracht en beoordeelt het eindresultaat.

Beoordeling
Het literatuurdeel en het verslag van het praktijkdeel worden als afzonderlijke
documenten ingeleverd en beoordeeld. Boordeling van de totale
afstudeeropdracht vindt plaats op basís van:
Literatuuropdracht: weegfactor 6
Praktijkdeel : totaal weegfactor 8. Te onderscheiden in
- 50o/o voor projectverloop/ vaktechn isch nivea u/ voortgangsrapportage
- 50 o/o voor de schriftelijke eindrapportage.
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Doel van de afstudeeropdracht

De afstudeeropdracht heeft de volgende doelen :

1.De student moet in staat zijn zelfstandig een relevant technologisch probleem
uit het werkveld van de levensmiddelentechnolool via onderzoek op te lossen.

Het zelfstandig en systematisch kunnen oplossen van een relevant
levensmiddelentechnologísch probleem behoort tot de taken van een
Levensmiddelentechnoloog op H BO-niveau.
Met zelfstandig wordt bedoeld, dat men zelf een relevant probleem kan
definiëren dit probleem kan vertalen in een (onderzoeks-)aanpak, relevante
informatie kan verzamelen en interpreteren, een onderzoek zelfstandig kan
uitvoeren en de resultaten van een onderzoek adequaat kan interpreteren en
rapporteren.
Waar gesproken wordt over onderzoek behoeft niet altijd aan een technisch-
natuurwetenschappelijk onderzoek gedacht te worden. Bij kwaliteitssystemen en
bedrijfsorganisatie gaat het soms meer om het ontwikkelen of verbeteren van
een systeem of een organisatie.
Ontwikkelafdelingen betrekken vaak allerlei ontwerp- activíteiten binnen hun
werk.
Zowel beheers-, organisatie-, informatie en ontwikkelaspecten kunnen deel
uitmaken van de vraagstelling waaraan wordt gewerkt.
Aan het oplossen van een vraagstelling kan men zowel een algemene, objectieve
kant als een specifieke, bedrijfseígen subjectieve kant onderscheiden. Het
objectieve aspect kan met behulp van beschikbare literatuurinformatie
beantwoord worden. Het specifieke bedrijfseigen aspect kan het beste via een
projectmatige aanpak worden uitgewerkt. Zodoende worden alle afdelingen die
binnen het bedrijf ( en daarbuiten) een rol spelen, betrokken bij het vinden van
effectieve oplossingen voor de onderzoeksvraagstelling .

HBO- niveau veronderstelt, dat men richting kan geven aan praktíjk-
gerelateerde onderzoeksvragen. Het kiezen van een effectieve werkwijze is
daarbij minstens zo belangríjk als de correcte uitvoering en rapportage van de
resultaten. Daarom worden de aanpak en het verloop van het onderzoek in de
eindbeoordeling meegewogen,

2. De student moet over een onderzoek op een systematische manier kunnen
rapporteren.

Rapportage- techniek is een belangrijke vaardigheid om zelfstandig verkregen
informatie naar een opdrachtgever of een andere geïnteresseerde over te
dragen.
Deze rapportage- techniek speelt zowel tijdens de uitvoering van een opdracht
(voortgangsrapportage) als bij de afronding van een onderzoek een rol.
Vanuit de wetenschappelijke rapportage is een standaard- rapportage-
methodiek bekend, die goed bruikbaar is voor een technisch-
natuurwetenschappelijk onderzoek. Voor meer bedrijfsgerichte, praktijkgerichte
situaties, dient een bruikbare en informatieve rapportage- techniek gekozen te
worden die aansluit bij het type opdracht .

Spelregels van overzichtelijkheid, taal , stijl, duidelijkheid en compleetheid zijn
bij rapportage steeds van belang.
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3.De student kan zelfstandig met behulo van literatuurinformatie een beoaalde
vraagstelling uitdiepen en kan hierover helder rapporteren.

Een literatuuronderzoek kan zowel in de voorbereÍdingsfase van een onderzoek,
of ter uitdieping van een deelaspect van een onderzoek van belang zijn..
Voor de afstudeeropdracht betekent dit, dat men het literatuur- onderzoek aan
het praktische onderzoek
kan laten voorafgaan.
Soms is literatuuronderzoek op basis van een goed geformuleerde vraagstelling
het meest logische antwoord om een probleem op te lossen. Op basis van een
literatuuronderzoek kan men dan beoordelen of een praktijkonderzoek nog wel
zinvol is en zo ja hoe dit uitgevoerd zou kunnen worden.
Soms is literatuuronderzoek bedoeld om een praktijkgerícht onderzoek te
ondersteunen.
Het al dan níet gebruiken van ondersteunende literatuur binnen de
praktijkopdracht hangt vaak af van de onderzoeksvraag en de gekozen aanpak.
Waar het zinvol is, moet het gebeuren binnen de rapportage van de
pra ktijkopd racht.

Om te garanderen dat ieder in staat is om een literatuuronderzoek uit te voeren
en de relevante informatíe correct kan verwerken in een rapport, is binnen de
opleiding gekozen voor een zelfstandige onderzoeksvraagstelling, die geheel met
behulp van vakliteratuur uítgewerkt dient te worden,
Dit deel van de opdracht heeft daarbij het karakter van een scriptie. Om reden
van efficiency is het verstandig om de vraagstelling van het literatuurdeel aan
te laten sluiten op de vraagstelling van het praktijkdeel. De vraagstellingen
mogen echter niet identiek zijn.,

Orqanisatie van het afstudeeroodracht

Als een student in de laatste fase van de opleiding wil starten met de
afstudeeropdracht, doet hij/zij een schriftelijk voorstel aan de coördinator van
de afstudeeropdrachten.

In dit voorstel wordt zowel een vraagstelling voor het literatuurdeel als voor het
praktijkgerichte deel opgenomen.
Het is in dit stadium verstandig om de achtergrond achter de probleemstelling al
te formuleren:
t. wat is precies het te onderzoeken probleem?
2. wat is er al over bekend
3. wie heeft er belang bíj de te onderzoeken vraagstelling.

Voor het praktijkgerichte deel is het van belang om de werkgever te polsen over
de mogelijkheid om de opdracht binnen de werktijd en met medewerking van
het eigen bedrijf uit te voeren. Behalve het voordeel van medewerking bi¡ de
uitvoering ontstaat dan ook het voordeel, dat de vraagstelling een praktische
relevantie heeft, en dat de werkgever als opdrachtgever kan en wíl optreden. De
opdracht wint daarbij aan realiteitsgehalte.

ook kan een voorlopig plan van aanpak bij de opdracht worden gevoegd, zodat
al in een vroeg stadium bekeken kan worden of het voorstel wel praktisch
haalbaar is.
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In het plan van aanpak wordt aangegeven welke deelaspecten men wil
uitwerken, welk type praktisch onderzoek er nodig is, wat de relatie is tussen de
literatuur en de praktijkopdracht.

Na ontvangst beoordeelt de coördinator het voorstel zowel op relevantie,
omvang, niveau als uitvoerbaarheid. Als er op een van deze punten nog
onduidelijkheden bestaan kan de student zijn voorstel bijstellen of concretiseren.

Na goedkeuring van het onderwerp wordt aan de student een vaktechnische
begeleider toegewezen ( een docent van de opleiding voedingstechnologie), die
ook in de eindfase als beoordelaar zal optreden.

Voor de begeleiding bij de afstudeeropdracht zal de begeleidend docent vooral
het verloop van het onderzoek volgen en zonodig adviseren over bijsturing.
Daarnaast is de docent beoordelaar van totale resultaat.
De begeleidend docent is in principe geen technisch adviseur van de opdracht, en
zal meestal ook niet op de uitvoeringslocatie betrokken worden bij de feitelijke
uitvoering. Als een opdrachtgevend bedrijf zelf behoefte heeft aan een
vaktechnische ondersteuning van de project via een externe deskundige, dan
kan op contractbasis de begeleidende docent door het bedrijf in de rol van "
projectbegeleider/adviseur" worden ingehuurd. In deze laatste situatie kan de
docent via bedrijfsbezoek en vakinhoudelijke sturing meer intensief bU de
technische kanten van de opdracht worden betrokken.
Het is de bedoeling dat er regelmatig met de begeleider over de voortgang van
het project wordt gecommuniceerd ( bv 1 maal per maand) Zonodig worden er
tussentijdse begeleidingsafspraken gemaakt.

Voorwaarden om te starten met de afstudeeropdracht

Bij de start van het laatste cursusjaar kunnen cursisten met de
afstudeeropd racht sta rten.
Aan het tempo waarin men de opdracht afrondt, is in principe geen tijdslimiet
gesteld. Echter, om te voorkomen dat een project vanwege tijdsgebrek
eindeloos voortsleept en de begeleidende docent het zicht op het projectverloop
verliest, raden we de cursisten dringend aan om pas met de opdracht te starten
als men feitel'ljk tijd kan en wil vrijmaken voor dit project. Normaliter moeten
praktische opdracht en scriptie binnen een jaar afgerond kunnen worden. Een
spreiding over een langere tijd werkt meestal voor de student als voor de
begeleiding vervelend.
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Onderwerpen voor de afstudeeroodracht

Als relevante onderwerpen voor een afstudeeropdracht kunnen vraagstellingen
vanuit het kwaliteitsbeheer, de product- of procesontwikkeling of het
productiebeheer worden gekozen.

Hieronder volgen een aantal mogelijke onderwerpen, uit fictieve situaties.

t. Ontwerp de productspecificaties en een proces voor een product dat nieuw is
voor het bedrijf.

2. Ga door een systematisch onderzoek na, hoe de kwaliteit van een product
kan worden verbeterd of geoptimaliseerd .

¡. Ga door een systematisch onderzoek na, hoe de procesvoering binnen het
bedrijf structureel verbeterd kan worden.

¿. Ontwikkel voorstellen om een proces goedkoper of milieuvriendel'rjker te
maken.

s. Ontwerp een beheerssysteem t.b.v. productiefactoren
e. Ontwikkel een nieuw product.
z. Ontwerp een verbeteringsstrategie voor een verouderd productieproces
8. Ontwerp een HACCP- systeem voor het bedrijf of de afdeling en maak een

introductieplan.
g. Inventariseer de mogelijkheden van nieuwe ingrediënten of níeuwe processen

binnen de bestaande productie, en breng de voor- en nadelen hiervan in
kaart.

In alle voorbeelden zit al het goed is:
. een relatie met een voedsel- producerend bedrijf
. een relatie met een bepaald product
. een relatie met de voedingstechnologie
. een opdracht op niveau, waarbij zelfstandige keuzes worden gemaakt

Begeleiding en beoordelino

Nadat het onderwerp van de afstudeeropdracht door de coördinator is
goedgekeurd en er een begeleidend docent ís toegewezen neemt de student zelf
contact op met de begeleider.

De begeleider zal de opdracht via een aantal kenmerkende fasen volgen en het
verloop via voortgangsgesprekken eventueel bijsturen,
Voorkomen moet worden dat een student, geheel zonder contact met de
begeleider, zijn/haar opdracht vertaalt in een praktíjkaanpak en die ook
uitvoert, en pas achteraf te horen zou krijgen, dat de aanpak niet klopt.
Minimaal 1 maal per maand wordt over de voortgang van het project met de
begeleider gecommuniceerd. De begeleider is een procesbewaker, die het
verloop van de afstudeeropdracht volgt via voortgangsrapportages.
De voortgangsrapportages vormen daarmee een basis voor de beoordeling.

Natuurlijk zal de begeleider ook inhoudelijk meedenken over de gekozen aanpak
en over de gepresenteerde informatie. Maar de begeleider zal de opdracht niet zo
voorstructureren, dat de student slechts uitvoerder is van andermans ideeën.
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De feitelijke begeleidingsvorm zal sterk afhangen van wat de docent en de
student daarover samen afspreken.
Naar schatting zal minimaal een 4-tal voortgangsgesprekken met de
begeleidend docent nodig zijn, voordat het eindverslag zal worden ingeleverd. Dit
eindverslag is in principe een concept en wordt besproken en beoordeeld.
Pas indien daarin de nodige verbeteringen zijn aangebracht is er sprake van een
definitief verslag en kan de opdracht als afgesloten worden beschouwd. Bij de
beoordeling is het 4 ogen principe van toepassing, wat inhoudt dat er een tweede
docent mede beoordeelt.
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VOORWOORD

Studenten die in 2011 met de opleiding Voedingsmiddelentechnologie starten, stude-
ren volgens deze Onderwijsregeling.
De geldigheid van deze onderwijsregeling beslaat in principe vier jaar, dat wil zeggen
dat een student met een nominale verblijfsduur van vier jaar doorgaans alle, in de
onderwíjsregeling (uitgegeven in het startjaar van zijn/haar cohort) beschreven mo-
dulen kan volgen. Meestal zal de geldigheidsduur langer zijn, omdat er van jaar tot
jaar slechts kleine wijzigingen binnen thema's of modulen worden aangebracht. Stu-
denten kunnen gedurende twee cursusjaren na het jaar waarin de module voor het
laatst is aangeboden, tentamens herkansen. Zij dienen zich wel te informeren over
eventueel wijzigingen in de hertentamenstof.

De Onderwijsregeling is in de eerste plaats bedoeld voor de personen die direct bij de
organisatie en onderwijsuitvoering van de opleiding Voedingsmiddelentechnologie
zijn betrokken: studenten, personeel en management van de opleiding. Het vormt
enerzijds een verantwoording van de gekozen programmatische invulling, anderzijds
de basis voor concrete uitvoerings- en beheersactivíteiten.
Bij uitvoerings- en beheersactivÍteiten kan concreet worden gedacht aan:- maken van roosters;
- planning van personele activiteiten;
- begeleiding bij het vaststellen van de individuele leerroutes;
- inrichting van een studievoortgangregistratiesysteem
- basis voor een uitgewerkt examenreglement.
- beschikbaarstelling van faciliteiten (lokalen, laboratoria, mediatheek e,d.)

Verantwoordíng en het formuleren van de uitgangspunten is niet slechts een
uitdrukking van de visie op onderwijs, het kan ook een hulpmiddel bieden bij de
evaluatie en kwaliteitsbepaling van de opleiding.

Behalve aan de direct betrokkenen bij de opleiding Voedingsmiddelentechnologíe
levert de Onderwijsregeling belangrijke informatie aan personen werkzaam binnen
Hogeschool HAS Den Bosch: College van Bestuur, bureau roosterzaken, bureau
studentenzaken, de PR-afdeling, HAS KennisTransfer en andere opleidingen.

Tenslotte dienen externe instanties te worden genoemd, die reeds in het verleden
hun interesse in de Onderwíjsregeling hebben getoond en die vaak een rol speelden
bij de ontwikkeling en de evaluatie ervan..
Te denken valt daarbij aan:
- verwante HBO-opleidingen;
- het Voortgezet Onderwijs en MBO-instellingen;
- bedrijven en instellingen waarmee de opleiding samenwerkt;
- overheid en instellingen die een verantwoordelijkheid hebben voor de kwaliteit

van het hoger onderwíjs;
- potentiële werkgevers van afgestudeerden.

's-Hertogenbosch mei 2011

I
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HOOFDSTUK 1 DE OPLEIDING VOEDINGSMIDDELENTECHNOLOGIE EN
HET BEROEPENVELD

1.1 Beschrijving van het werkveld
Een belangrijke deel van het werkveld van afgestudeerde voedingsmiddelentechno-
logen bestaat uit bedrijven en organisaties in het agro-industríële complex. Deze
houden zich bezig met toelevering, be- en verwerking en afzet/handel. In de voe-
dings- en genotmíddelenindustrie (bedrijven vanaf 20 werknemers) werken circa
125.000 werknemers. Dit ts 160/o van de totale industriële werkgelegenheid. Van de
totale industriële omzet in Nederland wordt ongeveer een kwart gerealiseerd door de
voedings- en genotmiddelenindustrie. Deze industrie kenmerkt zich door een grote
mate van specialisatie en taakverdeling. Zo kennen we een groot aantal productiebe-
drijfstakken: zuivel-, vlees-, groente-, fruit-, bakkerij- en drankenindustrie, maar ook
bíjv. koffie-, thee-, suiker- en snackindustrie, kant- en klaarmaaltijden en catering.
Naast de productie-industrie bestaat het werkveld tevens uit: toeleverende bedrijven
van grond- en hulpstoffen, (voedingsmiddelen)handelsorganisaties, leveranciers van
apparatuur en diensten, keurings- en controlediensten (bijvoorbeeld de Voedsel en
Waren Autotiteit), adviesbureaus, onderzoeks- en onderwijsinstellingen.
In elk van de genoemde sectoren kunnen afgestudeerden werk vinden als proces-
technoloog, productontwikkelaar, kwaliteitsmanager, productiemanager, commerci-
eel technoloog of applicatietechnoloog.

Trendsl
In het werkveld doen zich o.a. de volgende ontwikkelingen voor.
- De relatie tussen onze gezondheid en onze voeding krijgt steeds meer aandacht

in overheidsbeleid en media. Marketing speelt in op de vraag naar producten
met gezondheidsbevorderende elementen en zoekt de grenzen op wat geclaimd
mag worden.

- Nationaal en internationaal is de vraag naar gezonde producten groeiend.
Bedrijven spelen hierop in door het ontwikkelen van calorie- en natriumarme
producten of door het maken van producten met meer onverzadigde vertzuren,
vezels of toegevoegde vitaminen.

- Er worden steeds meer milde conserveringsmethoden toegepast, waardoor er
hoogwaardige producten ontstaan, maar veelal met een hoger veiligheidsrisico
en beperktere houdbaarheid.

- De vraag naar gemaksvoeding en sportvoeding is onverminderd groot, met na-
me hoogwaardige kant-en klaarproducten zijn in trek. Senioren zijn een nieuwe
doelgroep.

- Meer nadruk op duurzaam produceren en het produceren van duurzame en ge-
zonde producten. Ecologische en ethische aspecten van de voedselherkomst en
productie worden steeds belangrijker.

t Trends op de Arbeidsmarkt: vergetijking van de arbeidsmarktpositie van de uitstroom van het HAO in de jaren 1991
tot en met 7997, opgesteld door bureau STOAS Onderzoek, Wageningen 1998
Paardekoper, E. N¡et, G. de, Dijk, R. van, De Fabriek van Nu, 2003, VMT, 7
Paardekoper, E. Niet, G. de, D¡jk, R. van, De Voedingsmiddelenfabriek 2010, 2003, VMT, 10
Paardekoper, E., Hensen, J., DUk, R. van, De Levensmiddelenonderneming 2001,2003, VMT, 13
Beckx,N.Gemak is het toverwoord, De Standaard,,75 en 76 maart 2OOB,p IO-71
Dagevos, H.,Acht trends in voeding, www.secondsight.nl/health/acht-trends-in-voedino/ ,2008
Kesterloo, m. Top 10 trends for 2071, Processed is out, value is in, www.foodingredientsfirst.com/headlines/Top-
Ten -Trends-for- 2 0 7 1 - Processed - is-O ut-Va ! ue- is-I n. htm t, 20 7 0
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Voortdurend streven naar vergroting van de toegevoegde waarde, zich uitend in
meer complexe (minder sectorspecifieke) producten.
Door druk vanuit de retail blijft kostenreductie belangrijk. Hieruit vloeit voort:
aandacht voor efficiency, rendement en haalbaarheid van maatregelen.
Strengere wet- en regelgeving legt de producenten steeds meer controlerende
en beheerstaken op. De regelgeving zal moeten vertaald worden naar een han-
delwijze op bedrijfsniveau (allergenenmanagement, HACCP, claims, ingredien-
tendeclaratie, tracking & tracing).
Door toenemende diversificatie binnen bedrijven wordt het steeds belangrijker
de gehele productstroom door de fabriek heen te kunnen sturen en volgen, zo-
dat goede tracking en tracing mogelijk is.
Ontwikkelingen in de ketenbenadering; deze hebben gevolgen voor de omvang
en organisatie van bedrijven om te bewerkstelligen dat de schakels in de keten
beheersbaar blijven.
Vaak wordt personeel voor projecten Ín dienst genomen, waardoor nogal eens
van organisatie wordt gewisseld; elke organisatie heeft zijn eigen cultuur . Dit
verlangt een hierop inspelende, flexibele gedragshouding en voldoende ervaríng
met projectma na gement.
Men maakt steeds vaker deel uit van een multidisciplinair en mogelijk interna-
tionaal georiënteerd en/of functionerend team.
Onder andere door hoge loonkosten dient er een hoger rendement uit personeel
gehaald te worden. Dit kan onder meer bereikt worden door personeel goed te
motiveren en effectief te instrueren.
De informatietechnologie wordt steeds belangrijker en meer en meer geÍnte-
greerd binnen bedrijfsprocessen. Kennismanagement wordt steeds belangrijker.
Steeds verdere aanscherping van normen voor kwaliteitsbewakingssystemen.
Consumenten willen steeds meer informatie over productiewíjze en herkomst
van ingrediënten.
Verschuiving van regionale en landelijke markten naar internationale afzetmark-
ten.
Het ontwikkelen van specifieke ingrediënten ten behoeve van de voedingsmid-
delenindustrie is erg belangrijk. De business tot business relatie wordt steeds
belangrijker.
Een toenemend belang van de verpakking, die aan de volgende eisen moet vol-
doen: functionaliteit, gebruiksgemak en uitstraling; verpakking wordt hiermee
steeds meer een marketinginstrument;

Bovenstaande ontwikkelingen hebben gevolgen voor de algemene eisen die door het
werkveld aan de afgestudeerden van de opleiding Voedingsmiddelentechnologie wor-
den gesteld. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn:
- De toegenomen dynamiek vergt meer flexibiliteit van de afgestudeerden
- Kennis veroudert sneller, afgestudeerden moeten vooral in staat zijn om up-to-

date te blijven op de verschillende kennisgebieden (leren te leren)
- Meer integratie maakt een brede blik noodzakelíjk. Als voorbeeld moeten tech-

nologen inzicht hebben in bedrijfseconomische aspecten van hun werkzaamhe-
den.

1.2 Kern van het beroep

De HBO voedingsmiddelentechnoloog wordt opgeleid om binnen de internationale
voedingsmiddelensector te worden ingezet in hogere kaderfuncties met een sterke
technologische component. Het betreft hier een breed palet aan functies,.die zich
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zowel op puur technologisch gebied als op het grensvlak van technologíe met com-
mercie, productie of logistiek kunnen bevinden. Voorbeelden hiervan zijn: proces-
technoloog, productontwikkelaar, specialist voeding en gezondheid, kwaliteitskundi-
ge, commercieel technoloog of applicatietechnoloog.

Beroepsprofielen
In de notitie Werkveldínformatíe Voedingstechnologie van de STOAS2 worden zes be-
roepsprofielen onderscheiden die betrekking hebben op afgestudeerden van de op-
leidingen VoedingsmiddelentechnologÍe
Het gaat daarbij om de Productontwikkelaar, de Procestechnoloog, de Commercieel
Manager, de Manager Integrale Kwaliteitszorg, de Productiemanager en de Laborato-
riummedewerker.
Bij de beschrijving van beroepsprofielen dient onderscheid gemaakt te worden in
starteduncties en z.g. doorgroeifuncties. In het rapport Kern en Profiel van de
ICLON3 wordt zelfs onderscheid gemaakt in de detailbeschr'rjving van de eindkwalifi-
caties, in "eindkwalificaties, van toepassing voor starters" en in "eindkwalificaties
voor doorgroeiers". Voor nadere details daarover wordt verwezen naar genoemd
rapport en naar de verschillende arbeidsmarktonderzoeken die daaraan ten grond-
slag gelegen hebben.
Veel afgestudeerden met minder dan vijf jaar werkervaring zijn werkzaam als kwali-
teitszorgfunctionaris, of in proces- of productontwikkelingfuncties. Afgestudeerden
met meer dan vijf jaar ervaring komen vaak terecht in een management- of com-
merciële functie.

Op basis van de huidige beroepspraktijk worden binnen de opleiding voedingsmidde-
lentechnologie de volgende vijf beroepsprofielen aangeboden :

Productontwikkelaar
Bij productontwikkeling is een goede afstemming tussen de afdelingen research &
development enerzijds en marketing anderzijds van groot belang. Op basis van de
analyse van het consumentengedrag (markt) en met behulp van de producttechni-
sche kennis ontwikkelt de productontwikkelaar nieuwe producten en verbetert be-
staande producten. De productontwikkelaar kan vanuit de ontwikkelafdeling met
nieuwe of aangepaste producten te maken krijgen. Hij werkt zowel op laboratorium-
schaal als op fabrieksschaal. Daarnaast is de productontwikkelaar regelmatig als
trouble shooter betrokken bij receptuur- of verwerkingsproblemen. In een onderne-
ming van het karakter "business-to-business" werkt de productontwikkelaar als
technical sales ondersteuner of als applicatietechnoloog.
Het werk van een productontwikkelaar kan heel breed zijn. Vaak moet de aandacht
over verschillende projecten verdeeld worden.

Specialist voeding en gezondheid
De specíalist voeding en gezondheid (Food & Health) adviseert of geeft richting aan
productontwikkelingsactiviteiten waarbij voedingskundige kenmerken of voedings-
waarde van een product een hoofdaspect is in de positionering van het nieuwe pro-
duct. De specialist Food & Health kan de productieketen en industriële bereidingspro-
cessen analyseren en kan adviseren over de invloed van de verschillende schakels of

2 Werkveldinformatie Voedingstechnologie: een deelrapport van het SHAO-project Kern en ProJìel, opgesteld door Bureau Arbeidsmarktonder-
zoek STOAS, Il'ageningen , I 996
3 KernenProfie!:opleidingVoedingstechnologie.Kernkwalificatiesenopleidìngsconcept,ICLON,julilgg\.
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bereidingsprocessen op de voedingskundige aspecten van de grondstoffen of voe-
dingsmiddelen. Hij is op de hoogte van wettelijke aspecten met betrekking tot claims
en etikettering en kan bedrijven hierover adviseren. Ook kan de specialist Food &
Health de afdeling voorlichting ondersteunen bij consumenten of klantenvragen (ge-
relateerd aan gezondheidsaspecten van de producten).

Procestechnoloog
De procestechnoloog houdt zrch bezig met de ontwíkkeling van nieuwe processen en
het optimaliseren van bestaande processen. Hij is verantwoordelijk voor de techni-
sche bedrijfsvoering en procesbeheersing. Hoewel het hoofdaccent van het werk op
de techníek ligt, wordt de procestechnoloog voortdurend geconfronteerd met de wis-
selwerking tussen productkwaliteit en productveiligheid. De procestechnoloog zal
vrijwel altijd moeten communiceren met de meer product- en kwaliteitsgerichte be-
dr'rjfscollega's, maar vooral ook met engineers en de technische dienst. Procestech-
nologen zijn daarnaast vaak betrokken bij ver- of nieuwbouwactiviteiten en bij wijzi-
gingsprojecten van procesinstallaties.

Commercieel technoloog
Een commercieel technoloog is meestal werkzaam op de industríële markt ("business
to business") en soms op de consumentenmarkt (detaillist). De eerste functionaris
werkt in een organisatie die machines,producten, halffabricaten of grondstoffen le-
vert aan voedingsmiddelenbedrijven. Het gaat hierbij veelal om industriële producten
zoals bijvoorbeeld hulpstoffen, kruiden- en specerijenmengsels of geur- en smaak-
stoffen. In deze functie houdt de commercieel technoloog zich bezig met productie-
technische zaken en is hij betrokken bU de verkoop, advies en applícatieonderzoek.
Een commerciële technoloog die werkzaam is op de consumentenmarkt is belast met
het uitvoeren van activiteiten op het gebied van inkoop, logistiek, kwaliteit en marke-
ting.

Kwaliteitsmanager
Binnen de integrale kwaliteitszorg van een bedrijf, wordt onderscheid gemaakt in de
managementkant (kwaliteitsbeheer) en de technische kant van de kwaliteitszorg
(kwaliteitscontrole). De manager integrale kwaliteitszorg heeft de verantwoordelijk-
heid voor de kwaliteitszorg en in toenemende mate ook voor de milieu- en Arbozorg
binnen het bedrijf. Hij adviseert, stelt voorschriften en procedures op en voert analy-
ses en evaluaties uit. De kwaliteitsmanager moet daarbij communiceren met pro-
ductafdelíngen, en dient het (kwaliteít)zorgbeleid van een bedrijf in brede zin te on-
dersteunen en vorm te geven. De meer technisch gerichte kwaliteitsfunctionaris
houdt zich voornamelijk bezig met de microbiologische en chemische/productkundíge
en soms proceskundÍge kant van de kwaliteitszorg.

1.3 Globale beschrijving van de opleiding Voedingsmiddelentechnologie

De opleiding Voedingsmiddelentechnologie aan Hogeschool HAS Den Bosch is een
vierjarige HBO-opleiding die studenten opleidt voor kaderfuncties binnen de voe-
dingsmiddelenindustrie en daarmee verwante bedrijven en instellingen, Taken en
functies die zij daarbinnen vervullen worden nader beschreven in hoofdstuk 2.
De vierjarige opleiding is opgebouwd uit een gemeenschappelijk deel (propedeuse),
een kernpakket (deels gemeenschappelijk deels ingevuld op basis van studierích-
tingskeuze Food Technology of Food & Health) met stages en een afstudeerjaar met
individuele profileringsmogelijkheden.
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De gemeenschappelijke elementen zitten in het begin van de opleiding: in een zestal
blokken worden alle aspecten van het werkterrein van de voedingsmiddelentechno-
loog belicht. Deze thema's zijn in de propedeuse inleidend, beroepsoriënterend en
selecterend. Dominante werkvormen zijn PGO (probleem gestuurd onderwijs) pro-
jectonderwijs, practica en instructiecolleges. De thema's in het tweede jaar zijn een
verdieping van de thema's in de propedeuse terwijl in een tweetal blokken er een di-
versificatie is op basis van studierichtingkeuze.

De aansluiting bij de beroepspraktijk Ís een belangrijk gegeven bij de opbouw en in-
richting van het curriculum: stages, functie- en sectorprofilering, afstudeerprojecten
en excursies. Daarbij is gezocht naar een goede balans tussen een voldoende breed-
heid enerzijds (aansluitend bij het brede scala van eindkwalificaties) en mogelíjkhe-
den om voldoende verdieping aan te brengen voor een specifiek beroepsprofiel an-
derzijds.

In het tweede studiejaar volgt de student een intensievere technologische (proces-
kundige) inkleuring van het curriculum (Food Technology) of een inkleuring die meer
gericht is op de relatie tussen voeding en gezondheid (Food & Health).

In het afstudeerjaar kiest de student voor een van de volgende functiespecíalisaties:
Productontwikkelaar
Procestechnoloog
Specialist Food & Health
Kwaliteitsmanager
Commercieel technoloog

Eventueel kan hij zich profileren als ondernemer door de opleidingsoverstijgend af-
studeerjaar Topklas Ondernemen te doen.

Daarnaast kiest de student voor een verdieping in een van de volgende product-
technologíeën:

Bakkerijtech nologie
Vleestechnologie
Zuiveltechnologie
Drankentechnologie

Ook dient de student zich tijdens de eerste helft van het afstudeerjaar extra te spe-
cialiseren in een door de student zelf gekozen onderwerp of vakgebied bij de module
"Individuele specialisatie".

Voor een overzicht van de keuzemogelijkheden binnen de opleiding Voedingsmidde-
lentechnologie zie bijlage 2.
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HOOFDSTUK 2 DOELSTELLINGEN VAN DE OPLEIDING
VOEDINGSMIDDELENTECH NOLOGIE

2.1 Beschrijving van de beroepskwalificaties

De voedings- en genotmiddelenindustrie kent een grote verscheidenheid aan taken
en functies. Een groot deel daarvan kan het beste worden vervuld door voedings-
middelentechnologen met een HBO-opleíding. Deze paragraaf beschrijft de belang-
rijkste taken en functies van voedingsmiddelentechnologen.

Een functie omschrijven we daarbij als een pakket van onderling samenhangende ta-
ken. Voor voedíngsmiddelen technologen zijn dat dan uiteraard taken, gericht op de
realisatie van de doelstellingen van de onderneming (het voedingsmiddelenproduc-
tiebedrijf) of het instituut waar men werkt.
De beschrijving van taken en functies is daarom zo essentieel, omdat deze richting-
gevend zijn voor de inhoud en de onderwijskundige vormgeving van de opleiding.

Arbeidsmarktonderzoek onder afgestudeerde voedingsmiddelentechnologen door zo-
wel het SHAO, STOAS, de HBO-raad, de Vereniging van Afgestudeerden van de HAS
Den Bosch (WA) en eigen onderzoeka laten zien dat voedingsmiddelentechnologen
vooral werkzaam zijn in de navolgende functies:
a. Productontwikkelaar;
b. Specialist Voeding en gezondheid;
c. Procestechnoloog i
d, Technisch commercieel medewerker;
e. Kwaliteitsmanager;
f. Productiemanager.

Afhankelijk van de functie die men vervult ligt het accent meer of minder zwaar op
de volgende taken:

Managementtaken
- voert het management over projecten en opdrachten;
- geeft leiding aan een afdeling;
- overlegt met afdelingen binnen het bedríjf;
- levert een bijdrage aan beheers- en ontwikkelingsactiviteiten d.m.v. advisering,

planning, uitvoering en evaluatie van technologische bedrijfsaspecten.

Ontwi kkel i n gsactiviteiten
- ontwerpt nieuwe producten of past bestaande producten aan. Daarbij gaat het

om aanpassingen in grondstoffen, procesvoering of aan eisen van afnemers;
- adviseert over make- or buy-beslissingen;
- begeleidt het in ontwikkeling nemen van nieuwe producten;

4 Bronnen:
- De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het Hoger Beroepsonderwijs: HBO- monitor 1998
- Ilterkveldinformatie Voedingstechnologíe: een deelrapport van het SHAO-project Kem en Profiel, opgesleld door Bureau Arbeidsmarkîon-

derzoek STOAS, 1996
- Loopbaanonderzoek 1995 van de Agrarische Hogeschool Den Bosch. Onderzoek uitgevoerd door het Bureau Ondezoek STOAS, versie ok-

tober 1996
- Trends op de arbeidsmarkt: Vergelijking van de arbeidsmarktpositie van de uitsîroom van het HAO in dejaren l99l tot en úet l,998, Bu-

reau Ondezoekvan STOAS, Ilageningen, 1998
- LustruMBoek VVAH, 1996 met het daarin opgenomen arbeidsmarktonderzoek

- De Arbeidsmarkt naar opleiding en beroep 2002. Rapport van Researchcentrumvoor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), 1997

- Laat de, C., ll'erkveldscan Voedingsmiddelechnologie, 's-Hertogenbosch, 2010
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geeft leíding aan een ontwikkelingsafdeling en voert analyses uit;
overlegt met leveranciers van grondstoffen en met afnemers resp.
verkoopdiensten met het doel veranderde productkwalificaties te vertalen in
ontwikkelin gsactiviteiten ;
stelt zich op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen via vakliteratuur, bezoeken
aan beurzen, gesprekken met andere bedrijven en onderzoeksinstellingen.

Procesvoering
- werkt aan ontwikkelen, beheersen en aanpassen van processen;
- begeleidt de productie;
- adviseert over de aanschaf van productie- en verpakkingsapparatuur;
- levert een bijdrage aan automatiseringsprocessen;
- maakt gebruik van informatiesystemen die technische en bedrijfskundige

informatie dienstbaar maken aan beheer en beleid;
- levert een bijdrage aan de logistieke planning.

Commerciële activiteiten/ bedrijfsvoering
- onderhoudt contacten met de inkoopafdeling m.b.t. productspecificaties dan wel

voert zelf inkoopactiviteiten uit;
- onderhoudt contacten met de verkooporganisatie resp. afnemers en vertaalt

relevante ínformatie in termen van kwaliteitsbeleid, productieplanning en
ontwikkelingsstrategie;

- vertaalt product- en procestechnische gegevens in termen van
bedrijfseconomische factoren ;

- is betrokken bij marktonderzoek in relatie tot de productontwikkeling. Voert
mogelijk een marktanalyse, marketingstrategie en verkoopactiviteiten zelf uit.

Kwaliteitszorgtaken
- levert een bijdrage aan de kwaliteitszorg binnen het bedrijf d.m.v. advisering,

vaststellen van voorschriften en procedures, uitvoering van kwaliteitsmetingen
en kwaliteitsanalyse;

- keurt producten en neemt maatregelen richting productie, inkoop en verkoop;
- voert chemische, fysische, microbiologische en organoleptísche keuringen uít en

interpreteert de gegevens uit deze keuringen.

Overige activiteiten
- levert een bijdrage aan bedrijfsmilieuzorg;
- levert een bijdrage aan de oplossing van technologische en/ of bedrijfskundige

problemen;
- analyseert problemen en vertaalt die naar een geríchte oplossingsstrategie resp

een onderzoeksplan;
- communiceert zowel schriftelijk als mondeling in minimaal één vreemde taal en

onderhoudt buitenlandse contacten ;
- levert een bijdrage aan de opleiding en begeleiding van personeel binnen het

bedrijf.
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2.2 Eindkwalificaties voor propedeuse/kernpakket en afstudeerrichtingen

De eindkwalificaties voor de afgestudeerde voedingsmiddelen technoloog laten zich
beschrijven met behulp van een zevental competenties. In bijlage 1 vindt u de com-
plete set competentiekaarten met omschrijvingen van de competenties, de beheers-
indicatoren, een indicatie van relevante kennis en inzicht, vaardigheden en attitude.
In de beheersindicatoren wordt onderscheid gemaakt naar drie niveaus:
Niveau 1: propedeuse niveau
Niveau 2: kernpakket ingenieursfase (derde jaars = stagebekwaam)
Niveau 3: afstudeerniveau (in de gekozen profilering)

De onderscheiden competenties zijn

1 Productontwikkelíng
De afgestudeerde is in staat ís om nieuwe succesvolle productideeën te genereren
deze nieuwe ideeën te gebruiken voor de vernieuwing van producten, vervanging
van ingrediënten, of het ontwikkelen van geheel nieuwe foodconcepten. In het pro-
ces van productontwikkeling/-verbetering vervult hij een prominente rol op het ge-
bied van het 'technisch'ontwikkelen, het produceren en het testen van gezond en
veilig voedsel.

2 Procesontwikkeling
De afgestudeerde demonstreert dat hij in staat is om bestaande productieprocessen
te besturen en aangepaste/vernieuwde processen te ontwerpen. Hij kan dit inzichte-
lijk maken voor belanghebbenden binnen de organisatie.

3 Kwaliteitsmanagement
De afgestudeerde is in staat is om de kwalíteit van producten/processen te beoorde-
len en in overleg met diverse partijen te verbeteren.

4 Commerciële technologie
De afgestudeerde is in staat is om bij te dragen aan de ontwikkeling en uitvoering
van het marketingbeleid c.q. de verkoopactivíteiten van het bedrijf, een product-
groep of een product.

5 Advisering op het gebied van voeding en gezondheíd
Informatievoorziening en onderzoek t.a.v. voedsel, voeding en gezondheid
De afgestudeerde is in staat om effectief en efficiënt advies en voorlichting te geven
over gezonde voeding en voedsel aan een belanghebbende in de sector van zijn op-
leiding over een bepaald plan, project, dienst, product, alsmede een communicatie-
en voorlichtingsplan op te stellen en (mede) uit te voeren zowel individueel als in
g roepsverba nd.

6 Management
De afgestudeerde technoloog kan leiding geven aan een team van medewerkers en
/of veranderingsprocessen, zodat bedr'ljfsdoelstellingen en/of onderdelen daarvan
worden behaald. Hij is in staat om ten behoeve van de strategÍsche bedrijfsvoering
op basis van een interne en externe analyse bij te dragen aan het opstellen van on-
derdelen van het ondernemingsplan (bijvoorbeeld investeringsplannen, HRM-beleid).
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7 Onderzoek
De afgestudeerde kan verschillende soorten onderzoek - variërend van de subjectie-
vere consumentenonderzoeken tot de objectieve literatuurstudies en fysisch-
chemische onderzoeken - succesvol opzetten, uitvoeren, rapporteren en evalueren.

Afhankelijk van de keuze van studierichting (Food Technology of Food & Health) en
de gekozen functiespecialisatie, dienen de afgestudeerden bovengenoemde compe-
tenties op verschillende niveaus aan te tonen. (zie tabel 2.I en 2.2).

Tabel 2.1 Niveau beheersing competenties afgestudeerden Food Technology b'lj de
diverse fu lisaties
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Tabe|2.2 Níveau beheersing competenties afgestudeerden Food & Health bij de di-
verse functies cialisaties

Competentie

Food & Health
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HOOFDSTUK 3 HET ONDERWIJS IN DE OPLEIDING

3.1. visie op de wijze waarop het onderwijs wordt aangeboden

Tussen de kwalificaties waarmee studenten binnenkomen en het bereiken van de
eindkwalificaties ligt standaard een leerroute van 4 jaar. Deze leerroute wordt
zodanig ingericht dat, binnen de randvoorwaarden, een optimaal resultaat kan
worden bereikt.

De belangrijkste uitgangspunten het programma zijn:

Studeerbaarheid
Afwezigheid van studiebelemmerende factoren: de student verplicht zich tot inzet
bij het deelnemen aan het onderwijs en benutting van de mogelijkheden die de
ínstelling biedt. De instelling verplicht zich tot organiseren van studieprogramma's
die stimuleren tot leren.
Studenten, dq onderwijsinstelling en de maatschappU zijn zich bewust van hun
verantwoordelijkheden en spannen zich maximaal in om het onderwijs te doen
slagen. De instelling ís zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hei onderwijs.
Dit betekent dat evaluatie een crucíale rol speelt. Alleen zo is een optimale kwali-
teit van onderwijs te bereiken en te handhaven. Informatie verzamelen over het
verloop van het onderwijsproces ís daarbij essentieel. Studeerbaarheidonderzoek
maakt daarom deel uit van het kwaliteitsonderzoek.

Studentgecentreerd
Studentgecentreerd onderwijs biedt meer en betere mogelijkheden om pro-
gramma's op studenten af te stemmen dan docentgecentreerd onderwijs. Uit-
gaande van de student met de juiste vooropleiding, leidt studentgecentreerd on-
derwijs tot goed studeerbaar onderwijs.
Naarmate de student verder in de opleiding komt zal de verantwoordelijkheid
voor zijn leerproces meer in eigen handen komen.

Het belangrijkste kenmerk van de vaardigheid "leren te leren" is dat degene díe
leert zelf de controle over zijn eigen leer- en denkprocessen verwerft. Naast alles wat
de studenten tijdens hun opleiding leren ìs deze zelfcontrole misschien wel het be-
langrijkste middel waarmee de afgestudeerden later in staat moeten zíjn om in
steeds nieuwe situaties het eigen handelen te verbeteren.
De opleiding voedingsmiddelentechnologie heeft ervoor gekozen om het "leren te le-
ren" vorm te geven middels het didactisch concept "van zelfstandig werken naar
zelfverantwoordelijk leren". Dit concept houdt in dat de verantwoordel'rjkheid voor de
sturing van het leerproces geleidelijk van de docent naar de student wordt overge-
dragen. Dit betekent dat de student onder begeleiding van de docent steeds zeli-
standiger leert leren. Het leerproces bestaat daarbij uit vier fasen:

leerdoelen ) leerstrategie ) vaststellen leerresultaten ) feedback en beoordeling

De student gaat naarmate zijn studie vordert steeds zelfstandiger door deze fasen
heen. Er wordt in de onderwijsregeling begonnen met zelfstandig werken, vervolgens
komt zelfstandig leren en tenslotte volgt zelfverantwoordelijk leren. Hieronder is
weergegeven hoe deze begrippen worden uitgewerkt naar activiteiten van studenten
en docenten.
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Didactiek +

J
Opbouw
leeroroces

Zelfstandig leren Zelfuerantwoorde-
lijk leren

Zelfstandig
werken

leerdoeU
taakdoel

docent bepaalt
taakdoelen

docent bepaalt leer-
doelen

student of docent
bepaalt leerdoelen

leerstrategie/
werkstrateqie

docent bepaalt
werkstrateqie

student bepaalt
leerstrateqie

student bepaalt leer-
strateqie

Vaststelling
resultaten en
feedback

docent stelt leerre-
sultaten vast en le-
vert feedback

docent stelt leerre-
sultaten vast en le-
vert feedback

student stelt leerre-
sultaten vast en le-
vert feedback
student of docent
beoordeelt

Beoordeling docent beoordeelt docent beoordeelt

Tabel 3.1: Schematische weergave'van zelfstandig werken naar zelfstandig en zelf-
verantwoordel k leren'

Beroepsgericht
Ten behoeve van een goede beroepsvoorbereiding is het belangrijk dat de student
intensief kennismaakt met het beroepenveld en de beroepspraktijk. Dit wordt bereikt
door verschillende (internationale) stages, excursies, gastdocenten, simulaties en
praktijkgerichte cases, projecten en opdrachten. De onderwerpen en thema's
waarmee studenten aan de slag gaan, moeten betrekking hebben op relevante
thema's uit de beroepspraktijk. De manier waarop de student deze thema's aanpakt,
moet naarmate de student verder in de studie vordert, steeds meer overeenkomen
met de werkwijze binnen bedrijven (projectmatig werken).

Competentiegericht
Het bedríjfsleven stemt in toenemende mate het personeelsbeleid af op
competenties en performances van hun medewerkers (ook bij vacatures). Met name
de afstudeerfase van de opleiding is dan ook competentiegericht.

Tea m leren /sa menwerken
In bedrijven en organisaties vindt het leren vaak binnen teams plaats. Teamleren
gebeurt bÍjvoorbeeld door middel van intervísie of door het werken aan hetzelfde
project. Om studenten ook op deze manier te laten leren, worden studenten tijdens
hun studie gestímuleerd om van elkaar te leren en elkaar feedback te geven" Dit
teamleren vindt vooral plaats tijdens de projecten.

De docent als coach
De docent speelt een essentiële rol bij het realiseren van het "leren te leren". De do-
cent is zích als mentor bewust van zijn rol als coach van het leerproces van de stu-
dent. In de praktijk betekent dit dat de docent oog en oor heeft voor individuele
leerprocessen van studenten en hierbinnen stimulerend en motiverend op zal treden.
Belangrijk is het gegeven dat de student altijd verantwoordelijkheid is voor zijn eigen
leerproces.
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3.2 Vormgeving van het onderwijs in de opleiding

Het onderwijs wordt aangeboden in blokken waarin vakken in samenhang, gerang-
schikt rond een centraal thema worden aangeboden.

3.2.L Blokgebonden onderwijs in thema's

f nstructiecolleges of werkcolleges
Een belangrijk deel van het onderwijs binnen de opleiding Voedingsmiddelentechno-
logie vindt plaats door middel van instructiecollegs en werkcolleges. De groepsgroot-
te voor instructiecolleges beperkt zich doorgaans tot 30 studenten. Hiervoor wordt
bewust gekozen omdat bij een hoorcollege slechts beperkte mogelijkheden tot inter-
actie zijn.
In een aantal gevallen is het gewenst om met nog kleinere groepen te werken tijdens
zogenaamde werkcolleges.
Omdat de opleiding een gedegen basiskennis belangrijk vindt, is het aantal intructie-
colleges in de propedeuse en tijdens het kernpakket groter dan ín het afstudeerjaar.
Dit resulteert ook in een relatief hoge contacttijd. De colleges zijn een middel tot
kennisverwerving of kennisverwerking en bereiden meestal voor op een individuele
toetsing.

Onderwijsgroepen of PGO-groepen
In de beginfase van de opleiding maakt de student kennis met probleemgestuurd
onderwijs (PGO). In blok 2, 3 en 4 van de propedeuse wordt een deel van de leer-
stof op deze manier aangeboden. Bij probleemgestuurd onderwíjs (PGO) wordt het
"probleem" als uitgangspunt genomen voor het leerproces. Via analyse van het pro-
bleem en het bedenken van mogelijke oplossingen, doen studenten kennis en vaar-
digheden op. Btj het analyseren en bedenken van oplossingen maken ze gebruik van
dictaten boeken, materiaal uit de mediatheek, video, Internet, bedrijfsinformatie e.d.
Het probleem stuurt het leren. Het probleem kan daarbij worden uitgesplitst in deel-
problemen. Elke taak stuurt studenten naar specifieke leerstof. Daarmee zijn garan-
tíes ingebouwd dat studenten relavante kennis opdoen die noodzakelijk is om prak-
tijkgerichte problemen op te lossen. De aanpak is die van de z.g. zevensprong: een
in groepsverband (de z.g. onderwijsgroep van ca I studenten) en voor een deel in-
divídueel doorlopen methode van aanpak. De zevensprong (of eigenlijk I als je de
voorbereiding meerekent) omvat de volgende stappen:
0. Voorbereiden van de casus (het probleem) door te lezen, moeilijke woorden op te

zoeken en samenvatten van de essentie van de casus
1. Uitwisseling in de groep van onduidelijke termen en begrippen, het resultaat van

opzoekwerk en het gezamenlijk formuleren van de essentie van de casus
2. Gezamenlijke vaststelling van de problematiek die de casus beschrijft en formule-

ren van probleemstelling.
3. Ieder vertelt welke ideeën bij hem/haar opkomen n.a.v. de probleemstelling (van-

uit eigen ervaring en belevingswereld). Dit zonder commentaar op elkaar, Een der
groepsleden schrijft dit in trefwoorden op.

4. De groep discussieert met elkaar aan de hand van de ingebrachte ideeën. Doel
daarbij is na te gaan welke kennis, inzichten en vaardigheden nodig zijn om het
probleem op te lossen. Er wordt een logische ordening gemaakt van kennis en
vaa rd ig heidsaspecten.

Onderwijsregeling van de opleiding Voedingsmiddelentechnologie 20ll-2012 l6



5. Er worden leerdoelen geformuleerd, die door elke student voor de volgende bij-
eenkomst bereikt moet zijn.

6. Studenten werken individueel (of soms in kleinere groepjes) aan het bereiken van
de gestelde leerdoelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een goed - van leer-
middelen - voorziene studieomgeving.

7. In een tweede bijeenkomst van de onderwijsgroep wordt door discussie de ver-
worven kennis uitgewisseld en waar nodig aangevuld. Vervolgens wordt gecontro-
leerd of het probleem met de huídige kennis kan worden opgelost. Daartoe stellen
groepsleden toetsvragen aan elkaar.

Tijdens de propedeuse van de opleiding Voedingsmiddelentechnologie is er sprake
van een leerlijn PGO. In blok 2 van het eerste jaar wordt de techniek van de zeven-
sprong aangeleerd en intensief geoefend en begeleid door een tutor. In blok 3 dienen
de studenten zelfstandig, maar nog steeds onder begeleiding van een tutor, de ca-
sussen op te lossen. Hierbij dienen de studenten diverse rollen binnen de groep te
vervullen (voorzitter, notulist, bordnotulist). In blok 4 dienen de PGO9roepen zelf-
standig de PGO-bijeenkomsten voor te bereiden, te organiseren en te rapporteren.
Ook geven zij elkaar feedback op hun functioneren en beoordelen zij elkaar. Er is
geen tutor meer aanwezig, maar er is alleen een specialist/docent die, op afstand,
inhoudelijke ondersteuning kan bieden,

Projectonderwijs
Naarmate de student verder in de opleiding komt zal , naast het verwerven van ken-
nis , het toepassen hiervan binnen praktijkgeríchte situaties steeds meer de nadruk
krijgen. Hierbij komen studenten zoveel mogelijk in aanraking met kenmerkende be-
roepssituaties .

Projectonderwíjs is een middel om studenten voor te bereiden op praktijksituaties,
zodat zij goed voorbereid zijn op de beroepspraktijk.
Uitgangspunten voor de opleiding daarbij zijn:
- studenten leren vaardigheden die aansluiten bij de beroepspraktijk;
- studenten ontwikkelen een zelfstandige studíehouding en voelen zichzelf verant-

woordelijk voor het leerresultaat;
- studenten leren van elkaar;
- studenten leren zelf wat de relevantie van kennis en vaardigheden is, die nodig

blijkt om praktijkproblemen aan te pakken.

Daartoe worden projectopdrachten geformuleerd die leiden tot een concreet eindre-
sultaat en die voldoen aan de volgende voorwaarden:
- aansluiten bij de verwachtíng van de opdrachtgever (dat is in eerste instantie de

docent/begeleider, maar in een aantal gevallen zelfs een externe t'opdrachtgever"

(met name aan het in het afstudeerjaar van de opleiding);
- voldoende mogelijkheid bieden tot het kiezen van een eigen aanpak;
- voldoende mogelijkheid hebben tot een taakverdeling;

interdisciplinaire aspecten hebben ;

- tot stand komen binnen een bepaalde tijd en met bepaalde middelen.

Daarnaast is bij projectonderwijs niet alleen het eindresultaat van belang, maar ook
de vraag of de leerdoelen op het gebied van algemene beroepsgerichte vaardigheden
bereikt zijn. Daarbij gaat het om:

kunnen samenwerken in een groep;
planningsvaardigheden bezitten ;
relevante informatie kunnen verzamelen en interpreteren;
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- diverse projectrollen beheersen (leíding geven, meewerken, rapporteren);
- relatie kunnen leggen tussen disciplines;
- zelfstandig kunnen werken,

De opdracht is een middel om bovenstaande leerdoelen te trainen, het eindresultaat
(het product) zegt iets over de vaktechnische kwaliteiten van de projectgroep. De
beoordeling víndt plaats op basis van drie aspecten:
- het eindresultaat : dit zal veelal een schriftelijke rapportage zijn;
- de methodologische aspecten: aanpak, wijze waarop inhoudelijke keuzes gemaakt

zijn, analyse en interpretatie van informatie;
het groepsproces: samenwerking binnen de groep, planning, inzet projectdeelne-
mers, voortgangsbewaking,

In het eerste jaar wordt kennisgemaakt met projectmatig werken middels een on-
derzoeksproject waarbij de nadruk ligt op zelfstandig werken, het formuleren van
een onderzoeksvraag en training in het schriftelijk rapporteren. In het tweede en
derde jaar vindt er een verschuiving plaats: projectvaardigheden worden meer expli-
ciet getraind en toegepast. Ongeveer de helft van het onderwijs ís projectonderwijs.
In het eerste semester van het vierde jaar werken studenten aan een technologische
opdracht, passend bíj de gekozen afstudeerrichting, in tweede semester van het af-
studeerjaar vindt het afstudeerproject plaats in de vorm van een bedrijfsopdracht
verstrekt door een externe opdrachtgever.

Personal Skills & Competencess.
Personal Skills & Competences (PSC) is een module die door de sector Food &
Business is ontwikkeld. Het PSC-traject is ontstaan vanuit het gegeven dat het zeer
nuttig is een aantal specifieke beroepsmatige vaardígheden als student aan te leren.
Deze vaardigheden worden binnen het bedrijfsleven vaak als waardevol ervaren.

Het programma PSC bestaat uít vijf samenhangende onderdelen:
Het coachingstraject. Centraal in het programma PSC staat de persoonlijke ont-
wikkeling van de student. De coaching bU deze persoonlijke ontwikkeling vindt
plaats in functioneringsgesprekken. In deze gesprekken wordt een koppeling ge-
legd naar de feedback uit de gevolgde modulen, de trainingen en de te verwerven
competenties. Het coachingstraject is een verplicht traject dat de studenten moe-
ten doorlopen.
Het trainen van skills in het Has Skills Centre (HSC). Binnen het PSC neemt het
HAS Skills Centre (HSC) als trainingscentrum een voorname plaats in. Binnen dit
traningscentrum worden korte trainingen aangeboden die bijdragen aan de
persoonlijke ontwikkeling van de technoloog. Deze praktische trainingen worden
op een realistische manier gegeven en beoordeeld en zijn vergelijkbaar met
beroepstrainingen zoals die in het bedrijfsleven worden toegepast.
De leerlijn Bedrijfscommunicatie. In de propedeuse wordt bínnen het onderdeel
Bedr'ljfscommunicatie gestart met de leerlijnen "presenteren", "projectmatig
werken" (samenwerken) en "rapporteren".
Het verwerven van vreemde talencompetenties. In het licht van de persoonlijke
professionele ontwikkeling (PPO) en mogelijke beroepsperspectieven is het ge-
wenst zijn om extra talencompetenties te verwerven. De student wordt in de ge-
legenheid gesteld om in het tweede jaar van de opleiding een keuze te maken om

5 sector F & B, Programma Personal sk¡tts & competences , HAS Den Bosch, mei 2007
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naast het Engels (= standaard vreemde taal) in de opleiding aanvullende studie-
punten te verwerven in een extra vreemde taal.
Het uitvoeren van relevante studieactiviteiten. Gedurende de gehele studie zal de
student een gedeelte van de PSC-tijd besteden aan studie-activiteiten. Hieronder
vallen; het verrichten van PR-activiteiten, deelname aan opleidingscommissíe,
deelname aan de buitenlandexcursie etc.

Persoonlijke Professionele Ontwikkeling
Onder Persoonlijke Professionele Ontwikkeling wordt het aanleren/verkrijgen van de
benodigde HBO- en beroepskwalificaties verstaan. Hoewel de toetsing hiervan pas in
het afstudeerjaar plaatsvindt, dient de student zich in een vroeg stadium te oriënte-
ren op de aanwezige competenties en de gewenste competenties voor het beroeps-
profiel van zijn keuze. De student dient, in overleg met de coach een traject uit te
stippelen dat leidt tot de benodigde beroepscompetenties.

Tabef 3.2.7 Elementen en kenmerken rsoonl ke rofessionele ontwikkelin
Dublin Descriptoren Elementen en Kenmerken

Kennis en inzicht (zie eindtermen per module)
Toepassing kennis en
inzicht

Probleemanalyse

Oordeelsvorminq
KENNIS

Oordeelsvorming
Communicatie Luisteren

Mondelinge uitdrukkingsvaar-
digheid
Schriftelijke uitdru kkingsvaa r-
digheid
Overtuigingskracht
Samenwerken

Orga nisatievaa rdighe-
den

Plannen en organiseren

VAARDIG-
HEDEN

Leervaardigheden Leervermogen

Representativiteit
Integriteit

Waarden en normen

Motivatie en ambitie Ambitie
Energie
Initiatief

HOUDING
EN
GEDRAG

Persoonl'rjke beroepsge-
richte kwaliteiten
Zie tabel 3.2.2.

Productontwikkeling
Procesontwikkeling
Kwaliteitsmanagement
Commerciële technologie
Advisering t.a.v. van voeding
en gezondheid
Management
Onderzoek
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Tabel 3.2.2 Persoonlijke beroepsgerichte kwaliteiten
Persoonlijke
beroepsgerichte

kwaliteiten

1. Prod u cto ntw i kkel i ng :
. Creativiteit
. Marktgerichtheid
. Zorgvuldigheid
o Doorzettingsvermogen

2. Procesontw i kke I i n g :
. Plannen en organiseren
. Initiërend vermogen
. Analytisch vermogen
. Doorzettingsvermogen

3. Kwa I iteítsma nagement :
. Zorgvuldígheid
. Flexibiliteit
. Inlevingsvermogen
. Overtulgingskracht
. Doorzettingsvermogen

4. Commercíële technologie :
. Klantgerichtheid
r Doorzettingsvermogen
o Flexibiliteit
. Vasthoudendheid
. Actiegerichtheid

5. Voorlichting & Advies t.a.v. voeding en gezandheid
. Inlevingsvermogen
. Analytisch vermogen
. Nieuwsgierig
. Standvastig
. Onafhankel'rjk
. Flexibiliteit
. Brede belangstelling

6. Management:
. Taak- en resultaatgericht
. flexÍbiliteit
. Socíabiliteit
. InitiatiefrUk
. Besluitvaardig
. Integriteit
. Kostenbewust

7. Onderzoek:
. Zorgvuldigheíd
. Flexibiliteit
. Besluitvaardigheid
. Doorzettingesvermogen
. Integriteit
. Analytisch vermogen
¡ Creativiteit
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Vaa rdig heidsonderwijs
Gericht op training van vaardigheden. Dít kunnen technische (bijv laboratoríumge-
richte) vaardigheden zijn, maar ook persoonlijke vaardigheden of algemene beroeps-
vaardigheden. Ingebouwd in alle themamodulen o.a.:

studievaardigheden (w.o. plannen/zelfstandig werken, luisteren, lezen)
communicatie (zoals gesprekstechnieken, presentaties houden, schriftelijke rap-
po rta g e va n pra cti ca / onderzoe ken/sta g es, verg a d eri n gen )
informatie verzamelen en gegevensanalyse (bijv. literatuuronderzoek, verwerken
van meet- en onderzoeksgegevens)
probleem oplossen
oordeel- en besluitvorming
sociale interactie (zoals samenwerken, rolpatronen en leiderschap)

Praktijkonderwijs
Het leren in de praktijk gebeurt op basis van de volgende onderwijskundige en didac-
tische uitgangspunten :

. Leren door simulatie
Door het werken met de aanwezige praktijkapparatuur wordt de angst voor bedie-
ning van complexe apparatuur overwonnen en bedieningsvaardigheden geoefend.
Via realistische praktijksituaties en casussen wordt de beroepspraktijk nagebootst.
Het praktijkleren is dan mede bedoeld om de theorie te onderbouwen en te illustre-
ren.
. Leren in realistische situaties
Levensechte situaties brengen de praktijk in de school, Bij afstudeerprojecten (Be-
drijfsopdrachten), de Technologische Opdracht en de designopdrachten, wordt zo
veel mogelijk gewerkt met externe opdrachtgevers. Dit wil zeggen dat er zo veel
mogelijk gewerkt wordt in een realistische setting. Qua praktijkleren betekent dit dat
de praktijkvoorzieningen ook moeten voldoen aan de huidige standaarden der tech-
niek, technologie en hygiëne.
. Leren door praktiikonderzoek
Met name in de afstudeerfase is er veel aandacht voor toegepast wetenschappelijk
praktijkonderzoek. Tijdens open casussen bij de Technologische Opdracht en door
het onderzoeken van praktijkvragen van bedrijven, worden de studenten geconfron-
teerd met complexe onderzoeksvragen. In kleine groepjes of indívidueel dienen zij
met de beschikbare voorzieningen toegepast wetenschappelijk onderzoek uit te voe-
ren en te beantwoorden aan de projectdoelstellingen.

Zelfstudie
Ondersteund door studiehandleidíngen en moderne multimedia, simulatie of instruc-
tieprogramma's op PC, Cd-rom etc.

3.2.2 Stage

In blok 2.1 en de blokken 3.2t/m 3,4 loopt de student stage bij bedrijven of institu-
ten in de voedingsmiddelensector. De stage in blok 2.1 heeft nog een sterk oriënte-
rend karakter, waarbij het voor veel studenten de eerste kennismaking beroepsector
is.
De stages in het derde jaar (blok 3.2 t/m 3.4) bestaan uit een binnenlandse op-
drachtstage en een buitenlandse stage. Met name de binnenlandse opdrachtstage is
vooral bedoeld om de student verdere praktijkervaring te laten opdoen. Het doel van
deze stage is dat de student tijdens de stage aan een opdracht van het bedrijf werkt
(Zie ook 5.3.2.) .
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Na 15-18 weken stage in het binnenland doorloopt de student 12-15 weken in het
buitenland. Verbreding van de horizon, benadrukking van de internationale aspecten
van het vakgebied (technologie laat zich niet beperken door de grenzen van Neder-
land) en verzelfstandiging van zijn persoonlijkheid zijn de belangrijkste redenen om
de buitenlandstage verplicht te stellen.
Een nadere beschrijving van de doelen en de werkwijze bij de verschillende typen
stages is opgenomen in de separate stagehandleidingen voor de studenten van de
opleiding Voedingsmiddelentechnologie6.

Tijdens de stage vindt de dagelijkse begeleíding plaats door een begeleider van het
bedrijf. Daarnaast wordt de student vanuit de opleiding door een docent begeleid die
de student tijdens de binnenlandse stage minimaal één keer op de werkplek bezoekt.
Tijdens de buitenlandse stage houden student en docent contact met elkaar op basis
van een protocol, waarbij de student regelmatíg feedback geeft over zijn stageactivi-
teiten en persoonlijke ervaringen,
De student wordt tijdens de stage beoordeeld op de kwaliteit van zijn werk (onder-
zoeksvaardigheden en rapportagevaardigheid) en het persoonlijk functioneren. Het
oordeel van het bedrijf weegt ín belangrijke mate mee bij de beoordeling van de sta-
ge.

Elke student is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte stageplaats.
In overleg met de stagecoördinator kan een aangepaste stageduur in binnen- en of
buitenland worden vastgesteld. De totale stageduur van de stages in het derde jaar
dient echter minimaal 30 weken te zijn.

3.2.3 Afstudeerproject
Het doel van het afstudeerproject is dat de student in een reële praktijksetting aan-
toont, dathij/zij competent is als beginnend Voedingsmiddelentechnoloog op HBO-
niveau.

In het laatste half jaar van hun studie werken de studenten tijdens hun afstuderen
aan een bedrijfsprobleem. Het betreft hierbij meestal projecten die uitgevoerd wor-
den voor een externe opdrachtgever, onder leiding van een docent van school.
De studenten werken meestal in groepjes van twee studenten waarbij de docent de
rol van projectleider/ specialist vervult en de directe begeleiding van de studenten
verzorgt. Dit in tegenstelling tot de stage, waar het bedrijf het grootste deel van de
dagelijkse begeleiding op zich neemt.

Naar zijn aard is het afstudeerproject vooral een "proeve van bekwaamheid".
De student wordt geplaatst in een werksetting, die sterk lijkt op die welke htj/zij na
afstuderen zal hebben. Toepassing van verworven kennis en vaardigheden om het
bedrijfsprobleem op te lossen is de hoofdmoot. Verdere uitwerking van de doelen,
werkwijze en procedures t.a.v. afstudeerprojecten zijn weergegeven in de desbetref-
fende informatiebundelT.

Meer informatie over stages binnen de opleiding Voedíngsmiddelentechnologie in de volgende handleidingen:
Koolen, A..M.R van., Handleiding grote stage VM3 , interne publicatie HAS Den Bosch,'s-Hertogenbosch, laatste versie, laatste versie
Smits, H,. Handleidíng "kennismakingssloge VM", interne publícatie HAS Den Bosch,'s-Hertogenbosch, Iaatsteversie

Informalie over afstudeerprojecten binnen de opleiding Voedingsmiddelentechnologie:
G'de ll¡ildt , Regeling afstudeerprojecten Opleiding Voedingsmiddelentechnologie, interne publicatie HAS Den Bosch, 's-Hertogenbosch,
laatste versie

6

7
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HOOFDSTUK 4 HET TOELATINGSBELEID

4.1 Vooropleidingseisen en aanvullende eisen

De propedeuse van de opleiding Voedingsmiddelentechnologie sluit aan op HAVO-S
niveau wat betreft de vakken: Nederlands, Engels, scheikunde en wiskunde B.
De propedeuse sluit aan op HAVO-3 niveau wat betreft het vak: biologie.
Om tot de propedeuse van de opleiding Voedingsmiddelentechnologie te worden
toegelaten dient voldaan te zijn aan de volgende voorwaarden.
a. HAVO-diploma (met scheikunde en wiskunde B in het eindexamenpakket) óf

HAVO-diploma met profiel Natuur en Techniek óf Natuur en Gezondheid
HAVO-diploma met profiel Economie en MaatschappU met scheikunde;

b. VWO-diploma (met scheikunde en wiskunde A of B in het eindexamenpakket) óf
VWO-diploma met profiel Natuur en Techniek óf Natuur en Gezondheíd
VWO-díploma met profiel Economie en Maatschappij met scheikunde 1;

c. Vierjarige MBO-opleiding (niveau 4 kwalificatie) aansluitend bij de opleiding
Voedingsmiddelentechnologie: MAS-Levensmiddelentechnologie (met door-
stroomcertificaat scheikunde en wiskunde);

d. Vierjarige MBO-opleiding (niveau 4 kwalificatie) bijvoorbeeld:
MTS-procestechniek, Middelbare Laboratorium Opleiding, Bakkerijvakschool of
SlagersVakOnderwijs. Scheikunde en wiskunde op HAVO-S niveau vereist);

e. 2L jaar of ouder zijn met een naar het oordeel van de instelling voldoende
opleidingsniveau (volgens art. 7.29 u1t de "Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek" (WHW)). Dit kan gebeuren door de afname van
een toelatingstoets.

In de WHW (art 7.25) is opgenomen dat studenten met een HAVO- of VWO-diploma
"oude stijl", die deficiënt zijn m.b.t. de verplichte vakken (scheikunde enlof wiskunde
B), voorafgaand aan het propedeutisch examen middels een aanvullend onderzoek
vrijgesteld worden van de toelatingseisen.
Studenten met Bakker'rjvakschool kunnen in de ontbrekende vakken een
defíciëntiecursus volgen. Door afsluiting van deze cursus met een voldoende
resultaat (5,5 of hoger) voldoet de student aan de toelatingseisen.
Een andere mogel'rjkheid om aan te tonen dat de deficiëntie in voorkennis is
weggewerkt is de mogelijkheíd voldoende(s) te scoren voor die (delen van) modulen
in de propedeuse waarin een belangrijk deel van het deficiënte vakgebied wordt
toegepast of uitgewerkt. Welke (delen) van modulen het betreft wordt vastgesteld
door de Opleidingsexamencommisie (OEC). Of een individuele student zijn deficiëntie
heeft weggewerkt wordt eveneens door de OEC vastgesteld.

4,lJ Bijzondere omstandigheden
Studenten die niet aan de reguliere instroomeisen van HAVO, VWO of MAS voldoen,
worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Het betreft o.a. studenten van andere
HBO-instellingen, buitenlandse studenten, MBO-studenten zonder niveau 4
kwalificatie ouder dan 21jaar met minimaal één jaar werkervaring, studenten die via
een afgebroken universitaire studie willen instromen. Met deze studenten wordt een
individueel leertraject besproken. Deze intakegesprekken worden veelal gevoerd
door de studieadviseur en de beleidsmedewerker.
Voor studenten van 21 jaar en ouder gelden regels zoals geformuleerd in de WHW
(Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek), artikel 7.29. Met hen
wordt eveneens een intakegesprek gevoerd. De geformuleerde leertrajecten worden
ter goedkeuring voorgelegd aan de Opleidingsexamencommissie.
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4.1.2 Begeleiding en toelating studenten etnische of culturele minderhe-
den
In de WHW staat in artíkel 7.34 dat de Instelling bijzondere zorg dient te besteden
aan de begeleiding van studenten die behoren tot een etnische of culturele
minderheid, waarvan de deelname aan het hoger onderwijs ín betekenende mate
achterblijft bij de deelname van Nederlanders die niet beñoren tot een dergelijke
minderheid. Met deze studenten zal eveneens een intakegesprek plaatsvinden.

4.1.3 Begeleiding studenten met een functiebeperking
Hogeschool HAS Den Bosch wil bevorderen dat studenten met een functiebeperking
die zich aanmelden, zoveel mogelijk de studie van hun keuze met succes kunneñ
volgen en voltooien.
Dit houdt in:

vooraf: een goede voorlichting verstrekken (over mogelijke belemmeringen die de
betreffende studenten mogelijk te wachten staan (ook bijv. in beoogde beroepen)
en over mogelijkheden voor oplossingen en tijdigheid bij het realiseren hiervan eñ
hoe dit alles te bereíken);
zo veel en zo tijdig mogelijk noodzakelijke en geschikte aanpassingen en
voorzieningen realiseren (behoudens waar deze een onevenredige belastiñg voor
HAS Den Bosch vormen);
passende begeleiding verzorgen ter voorkoming en/of wegneming van
belemmeringen;
zoveel mogelijk medewerkers en docenten die hierbij betrokken zijn, informeren
en toerusten om het bovenstaande te kunnen realiseren.

De doelstelling van het Handicap & studie beleid is drieledig:
1. vergroten van de toegankelijkheid van het onderwijs;
2. beperken van studievertragíng;
3. efficiënte en effectieve inzet middelen.

Een opsomming van voorzieningen die tot op heden zijn verstrekt:
extra tentamentijd (m.n. bij dyslexie);
apart lokaal (groot concentratieprobleem);
werken met Kurzweil (visueel probleem);
wekel'rjks een contactuur over voortgang (m.n. bij autisme);
per blok 1 module met zelfstudie i.p.v. project (energieprobleem);
stagepresentatie in plaats van stageverslag (ernstige vorm dyslexie);
aangepaste stagetermijn (autisme);
per blok slechts 1 module volgen (ziekte en depressiviteit).

4.2 Vrijstelling voor verwant MBO
Studenten met een vooropleiding MAS-Voedingsmiddelentechnologie (niveau 4
kwalificatie) krijgen op grond van hun vooropleiding vrijstellingen met een totale
omvang van 60 European Credits (EC). Daardoor zijn zij in staat de opleiding in drie
jaar af te ronden. Zie ook hoofdstuk 6.
Vrijstelling wordt verleend voor twee propedeusethema's en voor een deel van de
stage.
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HOOFDSTUK 5 HET ONDERWIJSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE
TNSTROOM (HAVO EN VWO).

5.1 De fases en hun algemene doelen

De opleiding voedingsmiddelentechnologie kent twee fases:
de propedeutische fase van 1 jaar;
de bachelorsfase van 3 jaar (kernpakket, stages en afstudeerjaar).

Beide fases worden afgesloten met een examen.
De normatieve studielast van 6720 sbu (240 EC) van de gehele opleiding is als volgt
over de fases verdeeld:

Tabel 5.1 Verdelin studielast over de fases van de o eidi

De propedeutische fase heeft een basisleggende, oriënterende en selecterende func-
tie. Deze fase wordt afgesloten met een propedeutisch examen, dat toegang geeft
tot het volgen van onderwijs in de bachelorsfase.
Basiskennis op het gebied van wiskunde, natuurwetenschappen, microbiologie, eco-
nomie en beroepsgerichte kennis (bijvoorbeeld levensmiddelenchemie, procestech-
nologie) wordt geïntegreerd in thema's aangeboden.

In de bachelorsfase víndt verdere uitdieping plaats, uiteindelijk uitmondend in een
specifieke voorbereiding op de beroepspraktijk, Het kernpakket van de bachelorsfa-
se vormt de vertaling van het brede technologische niveau waarop de opleiding zich
richt. Aan het begin van deze fase kiezen de studenten voor één van de studierich-
tingen Food Technology of Food & Health. In de eindfase vindt een verdere profile-
ring plaats doordat de student een van de aangeboden functíespecialisaties en een
van de sectorspecialisaties kiest.

Stages vormen een belangrijk element in de opleiding: gericht op het opdoen van
praktijkervaring, zelfstandig werken en ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten.

Als een rode draad door de studie zijn algemene beroepsgerichte vaardigheden op-
genomen: communicatieve vaardigheden, informatie verzamelen en analyse van ge-
gevens, probleemoplossen, oordeel- en besluitvorming.

5.2 De propedeuse

De modulen in propedeuse zijn gerangschikt in vier thema's waarin de vakken in
samenhang en geïntegreerd aangeboden worden. De studielast van de propedeuse
bedraagt 60 EC.
De vier thema's vormen samen met de inhoud kernpakket van de Bachelorsfase, de
"kern" van de opleiding.

Fase van de ooleidinq studielast in EC

Propedeuse 60
Kernpakket 60
Staqes 60
Afstudeeriaar 60
Totaal 240
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Naast de thema's wordt als onderdeel van het programma Personal skills & compe-
tences de leerlijn Bedrijfscommunicatie aangeboden.

In elke periode besteedt de student globaal 1 EC aan:
persoonlijke ontwikkeling (functioneringsgesprekken met coach);
instructies/trainingen in het kader van bedrijfscommunicatie;
studíeactivíteiten t.b.v. de opleiding (PR, open dagen, etc).

Tabel 5.2 Modulen studi ar 1: ro euse

5.3 De bachelorsfase

De bachelorsfase bestaat uit de volgende onderdelen:
- een kernpakket met een omvang van 56 EC, waarvan 26 EC gezamenlijk en 30

EC specifiek voor Food Technology of Food & Health (afhankelijk van de gekozen
studierichting)

- stages met een totale omvang van 56 EC
- afstudeerjaar met een omvang van 56 EC
- PSC met een omvang van 12 EC

Thema/module Perio-
de

Code Modulenaam Om-
vang in

EC
Food and Nutrition 1 6L32t Voedinq en qezondheid 6

1 6L322 Productkennis 5
1 6t323 Project voedinq en qezondheid 3

Food Production 2 6t324 Food science 6
2 6L325 Food processinq 5
2 6L326 Proiect food production 3

Product Development 3 6L337 Consumentenqedraq 5
3 61338 Productontwikkeling 6
3 6L329 Project productontwikkelinq 1 3

Food Technology 4 61330 Productie dierliik 6
4 6133 1 Productie plantaardig 4
4 6L332 Proceskunde , 4

PSC Lt/m4 3L3L7 Personal Skills & Competences 4

Totaal 60
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5.3.1 Het kernpakket

Tabel 5.3 Modulen studiejaar 2 en 3 op basis van gekozen studieríchting (Food Tech-
nology of Food & Health)

Food Technoloqv Food & Health
Jaar
en

blok

Code Module EC Code Module EC

2.7 62384 Oriënterende staoe L4 62384 Oriënterende staoe t4

2.2 623t6 Veiliq voedsel 5 623L6 Veiliq voedsel 5
2.2 62317 Proiect veilio voedsel 4 623L7 Proiect veilio voedsel 4
2.2 62314 Kwaliteitsbeheersinq 4 62323 Consument & Kwaliteit 4

2.3 62371 Verduurzamen 6 62326 Mens en voedino 6
2.3 623L2 Unit Operations 5 62327 Wereldvoedselvoor-

zienino
3

2.3 62313 Project specificaties
aooaratuur

2 62328 Project mens, voeding
en wereld

4

2.4 623t8 Productonderzoek 5 623L8 Productonderzoek 5
2.4 623t9 Productootimalisatie 5 623L9 Productootimalisatie 5
2.4 62320 Project product-

ootimalisatie 2
3 62320 Project

oroductooti mal isatie 2
3

2.2,2.3
.2.4

62333 Engels 2 HAVO 3 62333 Engels 2 HAVO 3

3.1 63303 Bedrijfsvoering
kwantitatief

6 63306 Project bio-
inhoudsstoffen

3

3.1 63304 Bedrijfsvoering
kwalitatief

3 63307 Voedingsonderzoek en
communicatie

6

3.1 63301 Conserveren 4 63301 Conserveren 4

3.2 +
3.3

63382 Binnenlandstage 22 63382 Binnenlandstage 22

3.4 63380 Buitenlandstaoe 20 63380 Buitenlandstaoe 20

3.1 63331 Enqels 3 HAVO 1 62325 Enqels 3 HAVO 1

2.1
t/m
3.4

3L3T7 PSC B 3L3L7 PSC 8

Totaal t20 L20

5.3.2 Stage
De totale stageverplichting is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
- een oriënterende stage aan het begin van het tweede jaar met een omvang van

L4 EC (10 weken);
- een binnenlandse stage (28 EC) 15-18 weken;
- een buitenlandse stage (14 EC) L2-L5 weken.
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De "grote" stage is bedoeld om met meer achtergrondkennis gewapend verder
praktijkervaring op te doen. Hierbij kan de student zoveel mogelijk zelfstandig
werken en daarbij ook zíjn persoonlijke kwaliteiten te ontwikkelen: door vooraf
persoonlijke leerdoelen te formuleren en daarover te rapporteren naar de
stagebegeleidend docent wordt hier vorm aan gegeven.
De stage biedt mogelijkheden voor het kennismaken met de potentiële werkterreinen
na afstuderen en voor het aftasten van eigen ambities en capaciteiten in een
bepaalde richting. Tevens vormt de stage een op de praktijk gerichte inzet van de
afstudeerfase.
Bij de keuze van de stage wordt daarom rekening gehouden met:
- de gewenste sectororiëntatie;
- de gewenste functiespecialisatie;
- de verplichting om een stage in het buitenland te doen.

De grote stageperiode wordt verdeeld in 2 stages van een van 22EC (binnenland) ca
15 tot 18 weken, doorgebracht in een stagebiedende instelling of bedrijf en een
buitenlandse stage van 20 EC ( ca 12 tot 15 weken). De totale duur van beide stages
tezamen dient 30 weken te zijn. In principe doet de student eerst een
binnenlandstage en daarna een buitenlandstage. In overleg met de stagecoördinator
kan hiervan worden afgeweken.

Elke stage wordt met een verslag afgesloten. Het schrijven van het stageverslag is
een onderdeel van de stagemodule.
In het stagewerkplans worden doelstelling, organisatie, toelatingsvoorwaarden om
aan de stage te mogen beginnen, begeleiding en beoordeling van de stages verder
uitgewerkt.

5.3.3 Afstudeerjaar
Het afstudeerjaar is competentiegericht. De student kan zich in het laatste jaar profi-
leren door middel van een sector- en een functiespecialisatie.

Hiertoe kiest hij een van de volgende functiespecialisaties
productontwikkelaar
kwaliteitskundige
procestechnoloog
commercieel technoloog
specialist food & health

Daarnaast kiest hij een van de volgende sectorspecialisaties:
Bakkerij
Dranken
Vlees
Zuivel

Ook is het mogelijk om in plaats van een combinatie
functiespecialisatie te kiezen voor een profilering als
opleidingsoverstijgende studie Topklas Ondernemen te volgen

van een sector- en
ondernemer door de

8 Meer inþrmatie over stages bínnen de opleiding Voedingsmiddelentechnologie in de volgende handleidingen:
Koolen A..M.R van., Handleiding grote sîage VM3 , interne publicatie HAS Den Bosch, 's-Hertogenbosch, laatste versie
Kooîen A.M R. van, Handleiding stage vooropleiding MAS, interne publicatíe HAS Den Bosch, 's-Hertogenbosch laatste versie
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Het afstudeerjaar is als volgt opgebouwd:
- het eerste half jaar sector- en functiespecialisatie met een omvang van 28 EC
- het tweede half jaar het afstudeerproject met een totale omvang van 28 EC.

Tabel 5.4 Modulen in het afstudeerjaar Voedingsmiddelentechnologie

Jaar en
blok

Code Module EC Ver-
plicht

Keuze

4.1 64320 Bakkeriitechnoloeie 1
a
J

4.1 64322 Drankentechnologie I J

4.r 64326 Vleestechnoloeie I 3

4.1 64328 Zuiveltechnoloeie I aJ

4.1en4.2 64332 Methoden en Technieken Specialist Health 4
4.1en4.2 64333 Methoden en Technieken Kwaliteitskunde 4
4.1en4.2 64334 Methoden en Technieken Procestechnologie 4
4.I en4.2 64335 Methoden en Technieken Productontwikkel. 4
4.1en4.2 64336 Methoden en Technieken Commerciële tech. 4

4.I en4.2 64337 lndividuele specialisatie 4

4.1en4.2 64338 Technologische opdtracht (T.O.) I4

4.2 64321 Bakkeriitechnoloeie 2 aJ

4.2 64323 Drankentechnologie 2 J

4.2 64327 Vleestechnoloeie 2 3

4.2 64329 Zuiveltechnologie 2 aJ

4.3 en4.4 643s0 Bedrii fsopdracht (B.O.) I afstudeemroiect) 28

4.1t/m4.4 31317 Personal Skills & Competences (PSC) 4

Verdeling EC vemlich t/keuze s0 10

Totaal 60
Programma van het afstudeerjaar is voor regulíere instroom en verwante MBO gelijk.
Ook is er geen onderscheid tussen de studierichtingen Food & Health en Food Technologt

Indien het aantal studenten dat voor een bepaalde keuzemodule opteert klein is
(minder dan 5), dan kan het management van de sector besluiten betreffende
sector- of functiespecialisatie niet aan te bieden in de dagopleiding. Mogelijk dat de
student het programma bij de avondopleiding kan volgen.

Methoden en technieken
Methoden & Technieken zijn spec¡fiek per afstudeerprofiel gegroepeerd en dienen ter
ondersteuníng van het projectwerk. Voor de studenten die een bepaalde
functiespecialisatie gekozen hebben zijn de functiespecifieke methoden & technieken
verplicht, voor anderen optioneel. Voorbeelden van bedoelde technieken z'ljn: de
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methodiek van technische productontwikkeling of de methodiek van het opzetten
van experimenteel onderzoek of het maken van een stappenplan HACCP/ISO9QO1.
De methodieken zijn ter ondersteuning van het projectwerk en/of de gekozen
functiespecialísatie. Het aantal lessen en de roostering van de lessen over de beide
blokken , maar ook over de weken binnen elk blok, kan per functiespecialisatie
verschillen.

Omvang van de module: 4 EC.

Sectorspecialisatie
De student kiest één van de volgende sectorspecialisaties: zuivel, bakkerij, vlees of
dranken. De specialisaties bestaan uit een theorie en een praktijkdeel. Tijdens de
lessen worden de economische, product- en procestechnologische aspecten van de
productbereidingen binnen genoemde sectoren toegelicht.

Omvang van de sectorspecialisatie: 6 EC

De Technologische Opdracht (TO)
Als voorbereiding op de Bedrijfsopdracht (B.O of afstudeerproject in de tweede helft
van het afstudeerjaar) werkt de student in een Technologische opdracht (TO) met
een integraal karakter en verschillende specialisatiemogelijkheden naar keuze.

voor de ontwikkeling van de To zijn de volgende uitgangspunten opgesteld:
1. De TO kent een compententiegerichte opzet;
2. Het projectwerk in de TO is multidisciplinair. Dat houdt in dat bij de keuze van

de projectopdrachten en de samenstelling van de projectteams, rekening wordt
gehouden met het uitgangspunt dat studenten met verschillende profielen moe-
ten samenwerken;

3. De TO kent gevarieerde onderwijswerkvormen en docent/assístentrollen (zoals:
docent, adviseur, expert, begeleider, assistent). Per project wordt een docen-
tenteam geformeerd dat tussenproducten definieert, assessments organíseert
en werkstukken beoordeelt;

4. De TO geeft voor de studenten de mogel'rjkheid tot profilering (bijvoorbeeld kwa-
liteit, productontwikkeling, procestechnologie, commerciële technologie)
De student wordt geacht om de voor de sectorspecialisatie relevante beroeps-
competenties tijdens de T.o. te oefenen, verbeteren en aan te tonen;

5. De keuze voor een functiespecialisatie en de daaraan gekoppelde competenties
worden maakt de student in het blok voorafgaande aan het afstudeerjaar. De
student wordt geholpen bij zijn keuze via een voorlichtingsbijeenkomst en een
workshop die plaatsvindt op een stageterugkomdag.

Omvang van de TO: 14 EC

Individuele specialisatie
Deze module biedt de student de mogelijkheid om zich te specialiseren in een zelf
gekozen onderwerp. De specialisatie dient wel een duidelijke relatie te hebben met
het beroepenveld waarop de opleiding de studenten voorbereidt. De student dient
zijn keuze duidelijk te motiveren en de relatie met het beroepenveld aan te geven.
Bij aanvang van de module wordt de keuze voor het onderwerp van de specialisatíe,
vergezeld van een voorstel voor aanpak, voorgelegd aan de modulecoördinator.
Deze bepaalt of het onderwerp acceptabel is en wijst een persoonlijk begeleider toe.
Aan het einde van blok 4.2van het afstudeerjaar dient de student door middel van
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een presentatie en een schriftelijke rapportage aan te tonen zich ín voldoende mate
te hebben gespecialiseerd in het gekozen onderwerp.

Omvang van de module: 4 EC

Het afstudeerproject (BO)
De totale omvang van het afstudeerproject is vastgesteld op 28 EC. BU het
afstudeerproject werken studenten (meestal in een groepje van twee personen)
onder begeleiding van een docent aan een praktijkgerichte projectopdracht. Bij
voorkeur treden bedrijven op als opdrachtgever. In dit geval wordt hiervoor tussen
de betrokken partijen een contract opgesteld, waarin opdracht, condities, betaling,
rapportage en geheimhouding worden geregeld.
Namens de school zorgt Has KennisTransfer voor de werving van de
afstudeerprojecten. Onder bepaalde condities mogen ook studenten zelf een
afstudeeropdracht aandragen. De student wordt beoordeeld op basis van de kwaliteit
van het werk, de rapportage en het persoonlijk functioneren bij de uitvoering.e

Ingangseisen:
Voor het reguliere startmoment februari geldt, overeenkomstig het examenregle-
ment, dat de student het afstudeerproject mag uitvoeren als voldaan is aan de vol-
gende voorwaarden:

Uiterlijk één periode vóór de geplande start van het afstudeerproject, aan de volgen-
de voorvereisten zijn voldaan:

voor studenten in het reguliere traject (HAVO/VWO-achtergrond):
- minimaal 54 behaalde creditpoints uit de ingenieursfase, exclusief stages en exclu-

sief PSC
- alle stageverplichtingen afgerond, inclusief eindbeoordeling

voor studenten in het MAS-leerplan:
- minimaal 20 behaalde creditpoints uit de ingenieursfase, exclusief stages en exclu-

sief PSC,
- alle stageverplichtingen afgerond, Ínclusief eindbeoordeling

In verband met de planning en acquisÍtÍe van opdrachten ís het noodzakelijk dat stu-
denten, die voornemens zijn aan het afstudeerproject deel te nemen, dit van tevoren
kenbaar maken. Dit kan door middel van een aanmeldingsformulier waarop tevens
voorkeuren/ambities kunnen worden uitgesproken. Hiertoe wordt in het begin van
het afstudeer jaar een voorlichtingsbijeenkomst gehouden.

Opleidin gsoverstijgende keuzemogelijkheden

Studenten die de dagopleiding Voedingsmíddelentechnologie volgen, hebben de mo-
gelijkheid om in plaats van een profilering door middel van een sector- en functie-
specialisatie te kiezen voor een profilering als ondernemers.Zij volgen in het afstu-
deerjaar dan de profilering: "Topklas ondernemen". Hoewel de studenten in het af-
studeerjaar dan een afwijkend programma volgen krijgen zij toch een diploma Voe-
dingsmiddelentechnologie.

e Informatie over afstudeerprojecten binnen de opleiding Voedingsmiddelentechnologie:
De Ilildt G., Regeling afstudeerprojecten, interne publicatie HAS Den Bosch,'s-Hertogenbosch, 2010
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Topklas Ondernemen

Topklas Ondernemen staat open voor laatstejaars studenten van alle studierichtingen
van Hogeschool HAS Den Bosch die ambities hebben om zelfstandig ondernemer te
worden.

Het jaarvan Topklas Ondernemen is opgedeeld in vier blokken. Tijdens de eerste
twee blokken werkt de student aan zijn/haar businessplan, kríjgt ondersteunende
lessen en voert twee praktijkopdrachten (PO) uit. Daarnaast moet de studenten,
doormiddel van zelfreflectie en coaching, er achter zien te komen of ondernemer-
schap ook werkelijk íets voor hen is.

Op basis van de resultaten, haalbaarheid van de plannen en motívatie wordt per stu-
dent bekeken welk traject in het laatste half jaar zal worden doorlopen. Er kunnen
diverse redenen zijn waardoor de student de laatste twee blokken volgens het regu-
liere programma invult, dus met een afstudeerproject (8.O.)
Studenten die het hele traject van Topklas Ondernemen doen, zijn de laatste twee
blokken bezig zijn/haar onderneming op te bouwen aan de hand van het business-
plan.

Topklas ondernemen

(blok l) (blok 2) (blok 3) (blok 4)

REGULIERTRAJECT

Figuur 5.1 Mogelijke trajecten voor studenten die in het afstudeerjaar
kiezen voor Topklas Ondernemen
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5.4 De structuur van de opleiding

Plaatsing van de verschillende onderdelen van het leerplan geeft de volgende
schema's

Food Tech

Figuur 5.2 Roostering van de verschillende studieonderdelen van het leerplan voor de
studierichting "Food Technology"

PERIODE
+

JAAR.'
I 2 3 4

propedeuse
Product Deve-

lopment

propedeuse
Food Techno-

logy

propedeuse
Food & Nutri-

tion

propedeuse
Food Pro-
duction

f

PSC

kernpakket
Veilig Voedsel
Kwaliteitsbe-

heer

kernpakket
Procestechno-

logie

kernpakket
Productont-
wikkeling

IT

PSC

kernpakket
Mens & Bedrijf

PSC

III

Technologische Opdracht
Methoden en technieken

Sectorspecialisatie BEDRIJFSOPDRACHT

Individuele Specialisatie

IV

PSC

Onderwijsregeling van de opleiding Voedingsmiddelentechnologie 201 l-2012 JJ



Food & Health
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I propedeuse
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tion
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Figuur 5.3 Roostering van de verschillende studieonderdelen van het leerplan voor de
studierichting "Food & Health"
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HOOFDSTUK 6 HET ONDERWIJSPROGRAMMA VOOR VERWANTE MBO.
OPLEIDINGEN

Studenten met een vooropleiding MAS-voedíngsmiddelentechnologie krijgen een
programma aangeboden dat in drie jaar afgerond kan worden. In blok 1 en 2 volgen
zij het hetzelfde programma als de reguliere instroom (1.1.en 1.2). In blok 3 en 4
van de propedeuse volgen deze studenten de blokken 2.3 en 2.4 van de reguliere in-
stroom. Zij krijgen dus vrijstelling voor de blokken 1.3 en 1.4 van de reguliere in-
stroom. In het tweede jaar volgt men achtereenvolgens de blokken 3.1 en 2.2 van
de reguliere instroom. Op deze manier worden zij in anderhalf jaar "stagebekwaam"
gemaakt daarmee recht doende aan de 4-jarige MBO-studie voedingsmiddelentech-
nologie. Daarna gaat de student op stager een opdrachtstage in het binnenland en
een buitenlandstage. Het derde jaar (afstudeerjaar) is geheel identiek aan het regu-
liere (HAVO/VWO) programma, met eenzelfde keuzemogelijkheid voor functie- en
sectorspecialisaties. De verkorte studieduur kan worden gerealiseerd doordat een
afgestudeerde MAS-student Voedingsmiddelentechnologie (deels) vrijstelling krijgt
voor stage, (28 EC), Inleiding Productontwikkeling 14 EC, en Food Technology (14
EC), gecompleteerd met 4 EC Personal Skills and Competences (PSC). (samen 60 EC

= een studiejaar).

Food Technol

Figuur 6.1 Studieprogramma voor studenten met een verwante vooropleiding (MBO
Voedingsmiddelentechnologie) die voor de studierichting "Food Technology" heeft
gekozen.

2 3 4
PERIODE

+
JAARJ

1

Propedeuse
Procestechno-

logie

Propedeuse
Productont-
wikkeling

Propedeuse
Food & Nutri-

tion

Propedeuse
Food Pro-
duction

I

PSC

Buitenland
STAGE

Kernpakket
Veilig Voedsel
Kwaliteitsbe-

heersinq

Binnenland
STAGE

Kernpakket
Mens & Bedrijf

II

PSC
Technolog ische Opdracht

Methoden en technieken
Sectorspecialisatie

BEDRIJFSOPDRACHT

Individuele Specialisatie

III

PSC

Onderwiisregeling van de opleiding Voedingsmiddelentechnologie 201 1 -2012 35



PERIODE
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Figuur 6.2 Studieprogramma voor studenten met een verwante vooropleiding
(MB_O Voedingsmiddelentechnologie) die voor de studierichting "Food & Health,,
heeft gekozen.
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Tabel 6.2 Modulen studiejaar 1: propedeuse voor verwante MBOers
Verwante MBOers dienen in hun eerste jaar al een keuze te maken tussen de afstu-
deerrichtingen Food Technology en Food & Health

edeuse

Hiema splitsing naar studierichting. Studenten draaien mee met reguliere stroom in blok 2.3 en2.4

Jaar
en

blok

Code Food Technology EC Code Food & Health EC

1.3 623TT Verduurzamen 6 62326 Mens en voeding 6

1.3 62312 Unit Operations 5 62327 Wereldvoedselvoorziening aJ

1.3 62313 Project specificaties
apparatuur

2 62328 Project mens, voeding en

wereld
4

1.3 en

t.4
62330 Engels l MAS 2 62330 Engels l MAS 2

1.4. 62318 Productonderzoek 5 623r8 Productonderzoek 5

1,.4 62319 Productoptimalisatie 5 623t9 Productoptimalisatie 5

1.4 62319 Project
productoptimalisatie 2

a
-) 623r9 Project

productoptimalisatie 2
-)

l.l tlm
r.4

3t3t7 PSC 4 31317 PSC 4

Totaal 60 60

Omvang in
EC

Jaar en blok Code Modulenaam

6Voedine en sezondheid1.1 6132t
51.1 6r322 Productkennis
JProiect voeding en gezondheid1.1 6t323

661324 Food sciencet.2
5t.2 61325 Food processing
J6t326 Proiect food production1.2
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Food Technoloqy Food & Health
Jaar en
blok

Code Module EC Code Module EC

2.1 63303 Bedrijfsvoering
kwantitatief

6 63306 Project
Bio-inhoudsstoffen

J

2.1 63304 Bedrijfsvoering
kwalitatief

J 63307 Voedingsonderzoek en
communicatie

6

2.1 63301 Conserveren 4 63301 Conserveren 4

2.2 623t6 Veilig voedsel 5 62316 Veilig voedsel 5
2.2 623t7 Project veilig voedsel 4 62317 Project veilie voedsel 4
2.2 62314 Kwaliteitsbeheersing 4 62323 Consument & kwaliteit 4

3.2 +
J.J

63382 Binnenlandstage 15 63382 Binnenlandstage 15

3.4 63380 Buitenlandstage l3 63380 Buitenlandstage 13

2.1tlm
2.2

6233s Engels 2 MAS 2 6233s Engels 2 MAS 2

2.1tlm
3.4

3t317 PSC 4 31317 PSC 4

Totaal 60 60

Tabel 6.3 Het kern kket voor verwante M BOers

Binnenlandse stage minimaal 10 weken en maxima al LZ.
Buitenlandse stage minimaal 8 weken en maxima al 12.
Totale stageduur mínimaal 20 weken.

Verwante MBOers zijn vr'rjgesteld van de volgende onderdelen uit het reguliere pro-
g ramma (HAVO/VWO-prog ra mma).

Blok 1.3 met de modulenl
Consumentengedrag (5 ec)
Productontwikkeling (6 ec)
Project productontwikkeling 1 (3 ec)

Blok 1.4 met de modulen:
Productie dierlijk (6ec)
Productie plantaardig (a ec)
Proceskunde (4 ec)

Blok 2.1 Oriënterende stage (14 ec)
Blok 3.3 Een deel van de Binneland- en Buitenlandstage (14 ec)
Gedeeltelijke vrijstelling voor personal skills and comietences (4 ec)

Samen 60 ec vrijgesteld.
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BEROEPSCOMPETENTIE OPLEIDING
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EXAMENREGELING

2011 - 201,2

HAS Den Bosch

Vastgesteld door College van Bestuur: 1 juli 20LL
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Artikel 1 Reikwijdte en geldigheid
Deze examenregeling gaat in op 01 september 2011.

De regeling geldt voor diegenen die zich vanaf het studiejaar 2OO4-2005 voor de
eerste keer als student hebben ingeschreven voor het voltíjdse onderwijs in het
eerste studiejaarvan één van de volgende opleidingen van HAS Den Bosch:

. Bedrijfskunde en agribusíness (Croho nummer:34866);
o Dier- en veehouderij (Croho nummer: 34869);

. Food Design & Innovation (Croho nummer: 34L22);

. Milieukunde (Croho nummer: 34284);

. Plattelandsvernieuwing (Croho nummer: 34859);

. Toegepaste Biologie (Croho nummer: 30009);

o Tuinbouw en akkerbouw (Croho nummer: 34868);
. Voedingsmiddelentechnologie (Croho nummer: 34856).

Voor de studenten die zich eerder als student hebben ingeschreven is
(behoudens kleine wijzigingen) het examenreglement van toepassing dat is

vastgesteld als geldend op het moment van hun eerste jaar van inschrijving. Het
voorliggende examenreglement is ook van toepassing voor studenten van de
opleiding TuÍnbouw en akkerbouw en van de opleiding Plattelandsvernieuwing,
die m.i.v. 2OO4-2OOS of later ingestroomd zijn in het tweede studiejaar. Met
studenten die een afwijkend opleidingsprogramma volgen op grond van
vooropleiding kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

2.1. Onderwijs- en examenregeling

Het instellingbestuur/CvB stelt voor HAS Den Bosch een onderwijs- en
examenregeling vast. Conform artikel 7,13 uit de WHW is een groot aantal
zaken m.b.t. het onderwijs en de examenregelingen daarmee vastgelegd.
Een onderwijsregeling is de beschrijving van het onderwijs van een
opleiding of van enkele opleidingen gezamenlijk. HAS Den Bosch kent
onderwijsregelingen voor:

. de opleiding Bedrijfskunde en agribusiness;

. de opleiding Dier- en veehouderii;

. de opleiding Food Design & Innovation;

. de opleiding Milieukunde;

. de opleiding Plattelandsvernieuwing;

. de opleiding Toegepaste Biologie;

. de opleiding Tuinbouw en akkerbouw;

. de opleiding Voedingsmiddelentechnologie;
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De onderwijsregeling bevat:

. een beschrijving van de beroepen of beroepscategorieën waarvoor de
opleiding opleidt;

. een beschrijving van de op die beroepen voorbereidende kennis, inzichten,
houding en vaardigheden waarvoor de opleiding opleidt;

. een beschrijving van het onderwijsleerproces dat in de opleiding wordt
gehanteerd;

. een beschríjving van het standaard -op HAVO-instroomniveau gebaseerde-
onderwijsprogramma dat wordt aangeboden om de kennis, inzichten,
houding en vaardigheden te verwerven;

. een beschrijving van de standaard vrijstellingen en standaard verkorte
varianten van delen van het standaardonderwijsprogramma die studenten
op basis van een verwante MBO-opleiding of VWO-vooropleíding kunnen
verwerven dan wel volgen, en van de condities waaronder deze worden
toegekend dan wel toegestaan;

. een beschrijving van het onderwijsprogramma dat studenten met een
verwante MBO-of met een VWO-opleiding, rekening houdend met hun
vrijstellingen, dienen te volgen.

2.2. Onderwijsprogramma

Een onderwijsprogramma is de opsomming van de modules en de thema's,
die studenten met een bepaalde vooropleiding dienen te volgen om de
opleiding te voltooien, alsmede de volgorde waarin modules en thema's
gevolgd dienen te worden en de ingangseisen die aan modules en thema's
zijn gesteld. Voor zover het onderwijsprogramma afstudeerrichtingen kent
en de studenten keuzemogelijkheden biedt, worden de afstudeerrichtingen
en de verschillende keuzemogelijkheden in het onderwijsprogramma
aangegeven. Alle opleidingen van HAS Den Bosch bestaan uit een
Bachelofase van 240 credit points (inclusief de standaard vríjstellingen
voor verwante MBO'ers en voor VWO'ers op grond van de
onderwijsregeling) en kent een propedeutische fase van 60 credit points
en een ingenieursfase van 180 credit points. Genoemde 60 credit points
komen overeen met 1680 uur studie.

2.3. Vooropleiding

Onder vooropleiding wordt verstaan: iedere opleiding die recht van toelating
geeft tot het onderwijs in een opleiding van HAS Den Bosch.

2.4. Module

Een module is een samenhangend geheel van door studenten te verrichten
activiteiten en bevat de planning van de activiteiten, de uitvoering van de
activiteiten, alsmede de tentaminering en de voorbereiding daarop.
Activiteiten kunnen onder meer zijn: opsporen en bestuderen van
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informatie, volgen van colleges, practica en trainingen, uitvoeren van
cases en projecten, houden van presentaties, schrijven van rapporten en
andere werkzaamheden die ten doel hebben dat de student de bedoelde
kennis, inzichten, houding en vaardigheden verwerft. De omvang van een
module wordt uitgedrukt als een geheel aantal credit points.
Modules zijn zodanig geprogrammeerd en hebben een zodanige omvang
dat een student 60 credit points per jaar kan behalen.
Aan elke module wordt een moduleresultaat toegekend. Dit
moduleresultaat kan zijn opgebouwd uit deelresultaten van
beoordel ingseen heden.

2.5. Compensatiecluster

Een cluster van modulen waarbinnen resultaten gecompenseerd kunnen
worden. De onderwijsregeling van elke opleidíng geeft aan hoe de
compensatieclusters samengesteld zijn.

2.6. Beoordelingseenheid

Onderdelen van een module kunnen afzonderlijk worden beoordeeld, door
middel van een product, gedrag of een combinatie van beide (bijvoorbeeld
een schriftefijke tentamen, een mondeling tentamen, een
practicumbeoordeling, een beoordeling van een individuele of een
groepsopdracht). Een afzonderlijk beoordeeld onderdeel van een module
heet een beoordelingseenheid. Voor de beoordelingseenheden worden
deel resu ltaten toegekend,

2.7. Deelresultaat

Een deelresultaat is de beoordeling van een beoordelingseenheid. Het
deelresultaat is een getal tussen 1 en 10 met maximaal één decimaal, In
plaats van een cijfer kan ook het deelresultaat "voldaan" of "niet voldaan"
worden gegeven. In het geval het deelresultaat "voldaan" is, telt dit bij de
berekening van het moduleresultaat mee als ware de beoordeling gelijk aan
het moduleresultaat dat ontstaat indien geen rekening wordt gehouden met
het betreffende deelresultaat. Indien en zolang het deelresultaat "niet
voldaan" is, wordt aan de betreffende module geen moduleresultaat
toegekend.

2.8. Moduleresultaat

Een moduleresultaat is de eindbeoordeling van een module. In het
moduleresultaat worden de deelresultaten van de beoordelingseenheden
binnen de betreffende module verwerkt, Voor beoordelingseenheden geldt
een bodemcijfer van 4,0 (vier komma nul). Een moduleresultaat is een
geheel getal tussen 1en 10, Indien de verwerkíng van de deelresultaten
tot moduleresultaat als uitkomst een getal met een decimaal heeft, wordt
de uitkomst als volgt afgerond tot een moduleresultaat:
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. ind¡en het eerste cijfer achter de komma 4 of lager is, wordt naar beneden
afgerond op het meest nabij gelegen gehele getal;

o indien het eerste cijfer achter de komma 5 of hoger is, wordt naar boven
afgerond op het meest nabij gelegen gehele getal;

. bij wijze van voorbeeld: een uitkomst van 5,50 wordt afgerond tot een
moduleresultaat 6; een uitkomst van 5,49 wordt afgerond tot een
moduleresultaat 5.

De OEC kan ontheffing verlenen van de eis dat een moduleresultaat wordt
uitgedrukt als een getal tussen 1 en 10. In geval deze ontheffing is
verleend, kan ín plaats van een cijfer het moduleresultaat "voldaan" of
"niet voldaan" worden gegeven.

2.9. Credit point

Voor elke module die met een voldoende moduleresultaat wordt
afgesloten, worden credit points berekend.
Voor deelresultaten van beoordelingseenheden worden geen credit points
toegekend.

2. 1O. Voldoende moduleresultaat

Een module wordt geacht met een voldoende moduleresultaat te zijn
afgesloten, indien het modulecijfer zes (6) of meer bedraagt, dan wel
indien het moduleresultaat "voldaan" is. Een module wordt eveneens
geacht met het voldoende moduleresultaat "voldaan" te zijn afgesloten,
indien aan de betreffende student vrijstelling is verleend voor de module.
vrijstellingen leiden derhalve tot credit points op dezelfde wijze als
modules met een voldoende moduleresultaat.

z.LL. Toelating

Artikelen 7.24 en 7.28 van de wet op het Hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek (wHW) beschrijven de vooropleidings- en
toelatingseisen van studenten. De vooropleidingseisen t,a.v. het profiel of
de profielen, benevens de vakken of programmaonderdelen die daarvan
deel moeten hebben uitgemaakt, worden bij ministeriële regeling
aangewezen voor de opleidingen.
De oEC's stellen (en leggen dit vast in hun onderwijsregeling) regelingen
vast ten aanzien van onvoldoende vooropleiding, In deze regelingen wordt
vastgelegd op basis van welke aanvullende criteria en activiteiten
studenten geacht worden alsnog voldoende niveau te hebben om
toegelaten te worden.
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Artikel 3 Organisatie

3. 1. Opleidingsexamencommissie (OEC)

Voor elke opleiding bestaat een Opleidingsexamencommissie (OEC). Voor
meerdere opleidingen gezamenlijk kan één OEC worden ingesteld.
HAS Den Bosch heeft OEC's voor:

. de opleiding Bedrijfskunde en agribusiness;

. de opleiding Food Design & Innovation;

. de opleiding Dier- en veehouderii;

. de opleiding Milieukunde;

. de opleiding Plattelandsvernieuwing;

. de opleiding Toegepaste Biologie;

. de opleiding Tuinbouw en akkerbouw;

. de opleiding Voedingsmíddelentechnologie;

Elke OEC bestaat uit tenminste drie personeelsleden, waarvan er
tenminste één verbonden is aan de opleiding, De OEC kiest uit haar
midden een voorzitter en een secretaris.

3. 2. Modulecoördinator

Elke module valt onder verantwoordelijkheid van een opleidingsdirecteur
en wordt beheerd door een door de opleidingsdirecteur aan te wijzen
modulecoördinator. De modulecoördinator is een medewerker van de
opleidingsdirecteur die de verantwoordelijkheid voor de
onderwíjsverzorging van de module heeft.

3.3. Examinator

De toetsing van elke module valt onder verantwoordelijkheid van de OEC

De OEC benoemt daartoe voor elke module een examinator.

Artikel 4 Taken en bevoegdheden

4.1. College van Bestuur

Het College van Bestuur heeft de taak en de bevoegdheid om

. de examenregeling vast te stellen;

. een beslissing te nemen in gevallen waarin de examenregeling niet
voorziet;

. beslissingen te nemen in afwijking van de examenregeling, indien
toepassing ervan tot kennelijke onbillijkheid leidt;

. overleg te voeren met de Hogeschoolraad over de examenregeling,
gericht op instemming;
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. leden van de OEC's te benoemen;

. besluiten van de OEC's te coördineren.

4.2. Opleidingsexamencommissie (OEC)

De OEC's hebben de taak en bevoegdheid om:
. te adviseren over het toetsbeleid van de opleíding;
¡ toe te zien op de kwaliteit van de toetsing;
. jaarlijks verslag te doen van de werkzaamheden;

r examinatoren aan te wijzen;

o toe te zien op de toetsdeskundigheid van de examinatoren;
o toezicht te houden op de juiste uitvoering van de examenregeling en op

het afnemen van tentamens;
¡ vâst te stellen of een student van de opleiding een examen heeft behaald;

' getuigschriften uit te reiken ten getuige dat een examen met goed gevolg
is afgelegd;

o verklaringen uit te reiken ten getuige dat een examen niet met goed
gevolg is afgelegd, onder vermelding van de modules die wel met goed
gevolg zijn afgelegd;

. vrijstellingen te verlenen aan studenten van de opleiding;

. individuele onderwijsprogramma's van studenten op aanvraag te
beoordelen;

' een opleidingsspecifieke module de status van "veranderde module,'te
verlenen;

¡ ontheffing te verlenen van de eis dat een moduleresultaat wordt uitgedrukt
als een getal tussen 1 en 10, waardoor het moduleresultaat "voldaan" of
"niet voldaan" kan worden gegeven;

' ontheffing te verlenen van ingangseisen voor onderwijsonderdelen
(modules, stages en afstudeerwerk);

' regelingen vast te stellen ten aanzien van onvoldoende vooropleiding;

' de beoordelingseenheden, de beoordelingswijze en de onderlinge weging
daarvan van modules, zoals deze in de modulebeschrijving worden
opgenomen, vast te stellen;

' vormen van tentaminering die afwijken van de modulebeschrijving te
beoordelen en erover te besluiten;

' aan lichamelijk of zintuÍglijk gehandicapte studenten op hun verzoek
toestemming te verlenen om de beoordeling van beoordelingseenheden op
een aangepaste (andere dan in de modulebeschrijvíng beschreven) wijze
af te leggen;

. bij constateríng van onregelmatigheden de vastgestelde
maatregelen/sa ncties te treffen ;
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een bezwaar van een student tegen een resultaat of tegen de weigering
van een docent om een correctie op het resultaat toe te passen, te
beoordelen;

bindende studieadviezen te verlenen;

de aanvragen van studenten voor verlenging van de
studiefinancieringperiode (bijv. ingeval van studievertraging) te beoordelen
en erover te besluiten.

4.3. Modulecoördinator

De modulecoördinator heeft de taak en bevoegdheid om:

o te zorgen dat de module voldoet aan de daaraan door de onderwijsregeling
gestelde leerdoelen;

o te zorgen dat de module door studenten wordt geëvalueerd, de

bevindingen worden gerapporteerd en dat de noodzakelijke bijstelling
wordt gerealiseerd.

4.4. Examinator

De examinator heeft de taak en bevoegdheid om:

. modules te (doen) beoordelen en moduleresultaten vast te (doen) stellen;

. het modulecijfer binnen de daarvoor vastgestelde tijd vast te stellen of
vast te doen stellen;

4.5. Moduleteam

Het moduleteam heeft de taak en bevoegdheid om:

o te zorgen dat de module voldoet aan de daaraan door de onderwijsregeling
gestelde (leer)doelen en criteria;

. een student in voorkomende gevallen (indien wenselijk en mogelijk) een
verlengd tentamen af te (doen) nemen en op basis van het resultaat
daarvan een moduleresultaat te corrigeren,

Artikel 5 Examens

5.1. Examens

Elk opleidingsprogramma bestaat uit een bachelor fase van 24Q credit
points en kent een propedeutische fase van 60 credit points en een

ingenieursfase van 180 credit points. Ter verkrijging van het propedeutisch

resp. het bachelor getuigschrift wordt eerst het propedeutisch resp. het
bachelor examen afgelegd.

5.2. Propedeutisch examen

Een student is geslaagd voor het propedeutisch examen, indien deze heeft
voldaan aan de volgende criteria:
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' elk van de modules uit de propedeutische fase van het voor de betreffende
student geldende onderwijsprogramma is beoordeeld met een
moduleresultaat (geheel getal van 1 tot 10, "voldaan" of vrijstelling);

. in geval een student, na goedkeuríng door de oEC, een alternatief
programmaonderdeel heeft gevolgd bij een andere instelling in binnen- of
buitenland, is dit onderdeel met minimaal "voldoende,'of ..voldaan,, of
"vrijstellíng" afgesloten. De student kan daarbij om een separaat certificaat
vragen voor een elders behaald resultaat;

. alle moduleresultaten zijn minimaal vijf (5) of hoger;

' elk van de compensatíeclusters is met een voldoende resultaat afgesloten.
Een compensatíecluster wordt geacht met een voldoende resultaat te zijn
afgesloten, indien alle moduleresultaten binnen de compensatiecluster
minimaal v¡jf (5) of hoger zijn en het aantal pluspunten van
moduleresultaten binnen de compensatiecluster minimaal gelijk is aan het
aantal minpunten van moduleresultaten binnen de compensatiecluster.
Plus- en minpunten worden als volgt berekend:

geen plus- of minpunten op;

hoger dan 6 leveren per credit point het aantal pluspunten op dat
ontstaat door het moduleresultaat te verminderen met 6 (bij wijze van
voorbeeld: een module van 5 credit points met het moduleresultaat I
levert 5 x (8 - 6) = 10 pluspunten op en een module van 3 credit points
met het moduleresultaat 7 levert 3 x (7 - 6) = 3 pluspunten op);

minpunt op.

Aan een student die een compensatiecluster met een voldoende resultaat
heeft afgesloten worden de credit points toegekend die met de
compensatiecluster behaald kunnen worden.

De beoordelingsresultaten van de stage en de niet tot compensatíeclusters
behorende modules zijn voldoende.

a

5.3. Ingenieursexamen

Een student is geslaagd voor het ingenieursexamen indien deze het
propedeutisch examen van de betreffende opleiding heeft behaald of
daarvoor is vrijgesteld en indien deze voldaan heeft aan de volgende
criteria:

' elk van de modules uit de ingenieursfase van het voor de betreffende
student geldende onderwijsprogramma is beoordeeld met een
moduleresultaat (geheel getal van 1 tot 10, "voldaan" of vrijstelling);

. in geval een student, na goedkeuring door de oEC, een alternatief
programmaonderdeel heeft gevolgd bij een andere instelling in binnen- of
buitenland, is dit onderdeel met minimaal "voldoende,'of .'voldaan,' of
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"vrijstelling" afgesloten. De student kan daarbij om een separaat certificaat
vragen voor een elders behaald resultaat;

. alle moduleresultaten zijn minimaal vijf (5) of hoger;

. elk van de compensatieclusters ís met een voldoende resultaat afgesloten.

Een compensatiecluster wordt geacht met een voldoende resultaat te zijn
afgesloten, indien alle moduleresultaten binnen de compensatiecluster
minimaal vijf (5) of hoger zijn en het aantal pluspunten van
moduleresultaten binnen de compensatiecluster minimaal gelijk is aan het
aantal minpunten van moduleresultaten binnen de compensatiecluster.
Plus- en minpunten worden als volgt berekend:

geen plus- of minpunten op;

hoger dan 6 leveren per credit point het aantal pluspunten op dat
ontstaat door het moduleresultaat te verminderen met 6 (bij wijze van
voorbeeld: een module van 5 credit points met het moduleresultaat I
levert 5 x (8 - 6) = 10 pluspunten op en een module van 3 credit points
met het moduleresultaat 7 levert 3 x (7 - 6) = 3 pluspunten op);

minpunt op.

Aan een student die een compensatiecluster met een voldoende resultaat
heeft afgesloten worden de credit points toegekend die met de
compensatiecluster behaald kunnen worden.

. De beoordelingsresultaten van de stage en de niet tot compensatieclusters
behorende modules zijn voldoende

5.4. Getuigschriften en titulatuur
Aan een student die is geslaagd voor het propedeutisch examen wordt ten
bewijze daarvan een getuigschrift afgegeven, ondertekend door de
voorzitter en de secretaris van de desbetreffende
Opleidingsexamencommissie (OEC). Zodra een student is geslaagd voor
het ingenieursexamen wordt hij geacht zijn inschrijving te beëindigen. Aan
een student die is geslaagd voor het ingenieursexamen wordt ten bewijze
daarvan een getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs afgegeven,
ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende
OEC. Aan een student aan wie geen ingenieursgetuigschrift kan worden
uitgereikt, wordt desgevraagd door de voorzitter en secretaris van de OEC

een verklaring uitgereikt waarin in elk geval wordt vermeld welke
beoordelingseenheden en modules met goed gevolg zijn afgelegd. Het
getuigschrift wordt uitgereikt bij de eerstvolgende getuigschriftuitreiking,
tenzij de student aangeeft deze niet te kunnen of willen bijwonen. In dat
geval wordt het getuigschrift aan de student uitgereikt op een ander
moment. Een getuigschrift is slechts geldig indien dit is voorzien van de
handtekening van de geslaagde student en de voorzitter en secretaris van
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de betrokken OEC. Om te kunnen deelnemen aan de eerstvolgende
getuigschrift-uitreiking, dient een student uiterlijk in de laatste week van
het aan deze uitreiking voorafgaande blok, de laatste activiteít te hebben
voltooid die tot het benodígde aantal credit points leidt.

Dragers van het getuigschrift van voltooide bachelor opleiding van de in
art. 1 genoemde opleidingen van HAS Den Bosch, zijn - conform artikel
7.20 lid 2a van de WHW - gerechtígd tot het voeren van de titel ingenieur,
afgekort tot ing. en te plaatsen voor hun naam, óf - conform artikel 7.I9a
van de WHW - de títel Bachelor met een toevoeging/vermelding
vakgebied/beroepenveld, afgekort tot B en te plaatsen achter hun naam,

5.5. Kwalificaties

Op het propedeutisch en op het ingenieursgetuigschrift wordt vermeld met
welk resultaat de student voor het examen is geslaagd. De kwalificaties
luiden:

. geslaagd cum laude: alle cijfers 7 of hoger en een gewogen
cijfergemiddelde van 8 of hoger;

. geslaagd met veel genoegen: alle cijfers 7 of hoger en gemiddeld minimaal
7,5;

. geslaagd met genoegen: alle cijfers 6 of hoger en een gemiddelde van 7.

Voor de kwalificatie tellen slechts de behaalde cíjfers uit de fase waarop
het getuigschrift betrekking heeft (de propedeutische of ingenieursfase).
De beoordelingen "voldaan" en de vríjstellingen worden buiten
beschouwing gelaten. Als meer dan 50o/o van de credít points van de
desbetreffende fase bestaat uit vríjstellingen, wordt geen kwalificatie
vermeld.

Artikel 6 Studievoortgang

6.1. Vrijstellingen

De onderwijsregelíng bevat een beschrijving van het onderwÍjsprogramma
voor studenten met de vooropleidingen HAVO, VWO, en verwant MBO of
gelijkwaardig. De onderwijsregeling beschrijft de inhoud en omvang van
de vrijstellingen die studenten op basis van hun vooropleiding standaard
worden toegekend, alsmede de condities waaronder. De
onderwijsprogramma's zijn zodanig samengesteld dat studenten, die aan
het begin van het studiejaar met hun studie beginnen en alle onderdelen
zonder vertraging met goed gevolg afleggen, de opleiding kunnen
voltooien in 4 jaar, minus de tijdsduur van de hen op basis van hun
vooropleiding standaard toegekende vrijstellingen (een vrijstelling van 60
credit points is een tijdsduur van één jaar).
Met studenten díe tussentijds (op een ander moment dan aan het begin
van het studiejaar) aan hun studie beginnen, worden door de OEC
individuele afspraken gemaakt over hun studieplanning. Een vrijstelling
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verkregen op basis van elders verworven competenties, krijgt op de
voortga n gslijst de vermeld i ng "vrijstel li ng".
Een student kan bij de OEC een aanvraag indienen om een gedeelte van
het voor hem geldende opleídingsprogramma te mogen vervangen door
bestuurlijke, organ isatorische of beroepsmatige activiteÍten of door
vrijwilligerswerk.
Deze activiteiten dienen te voldoen aan de eis dat ze leiden tot die kennis,
inzichten, houding en vaardigheden waartoe de module(s), stage of
afstudeeropdracht, waarvoor vervanging wordt gevraagd, opleidt.
De aanvraag moet worden ingediend minimaal 4 weken, voordat het
onderwijsonderdeel waarvoor de student vervanging vraagt, begint.
Achteraf ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen. De

aanvraag dient een motivatie van de student te bevatten, waarbij deze op
basis van de onderwijsregelÍng en de modulebeschrijving aantoont dat met
de voorgenomen activiteiten dezelfde kwalificaties worden verworven als
met het onderwijsonderdeel, waarvoor vervanging wordt gevraagd.
De OEC kan aan zijn instemming met de aanvraag nadere voorwaarden
verbinden, bijvoorbeeld :

. een aanvullende opdracht, onder meer indien de te verwerven kwalificaties
niet geheel overeenkomen;

. afleggen van verantwoording over de verrichte activiteiten en de daarmee
verkregen kwalificaties, onder meer door een beoordeling daarvan.

Aan de bestuurlijke, organisatorische of beroepsmatige activiteiten of
vrijwilligerswerkzaamheden die in de plaats worden gesteld van een
onderwijsonderdeel, dient minimaal het aantal studie-uren te worden
besteed, dat besteed dient te worden aan het vrij te stellen
onderwijsonderdeel. De aanvrager/student onderbouwt de aanvraag en
verantwoordt zich schriftelijk.

6.2. Bindend studieadvies

Elke student die aan het einde van het eerste inschrijvingsjaar van de
propedeuse tenminste 40 credit points van het voor hem geldende
onderwijsprogramma heeft behaald, mag zijn studie vervolgen. Niet
meegerekend worden daarbij door vrijstellÍngen verkregen credit points.
Wel meegerekend worden de credit points die zijn verkregen doordat
voldoende resultaten zijn behaald voor compensatieclusters. (zie ook
artikel 5.2.)
Studenten die aan het einde van het eerste inschrijvingsjaar niet aan het
genoemde criterium hebben voldaan, krijgen een negatief bindend studie-
advies ("afwijzing", zie WHW art 7.8b), tenzij er sprake is van bijzondere
persoonlijke omstandigheden. Van deze studenten wordt de inschrijving
beëindigd. In geval van een positief studie-advies aan studenten, die hun
propedeuse nog niet hebben afgerond, worden deze geacht in het tweede
inschrijvingsjaar prioriteit te geven aan het met goed gevolg voltooien van
de nog niet behaalde propedeusemodules.
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Van studenten die aan het eind van hun tweede inschrijvingsjaar niet zijn
geslaagd voor het propedeutisch examen, wordt de inschrijving op basis
van een (dan alsnog negatief) bindend studíe-advies beëindigd, tenzij er
sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden.
conform wHW artikel 7.8b, lid 5, kan het college van Bestuur een termijn
verbinden aan het bindend "negatief studie-advies". De student die na een
door het college van Bestuur vast te stellen perÍode aan het college van
Bestuur duidelijk maakt dat hij de opleidíng toch met vrucht zal kunnen
vervolgen, kan dan door het college van Bestuur alsnog worden toegelaten
tot de verdere studie.

6.3. Ingangseisen voor deelname aan onderwijsonderdelen

De onderwijsregeling en het onderwijsprogramma kunnen nadere
bepalingen bevatten over de ingangseisen die voor deelname aan
onderwijsonderdelen uit de ingenieursfase (modules, ingenieursstages en
afstudeerproject) zijn gesteld. Studenten kunnen een gemotiveerd verzoek
indienen bij de OEC om ontheffing te verkrijgen van deze ingangseisen.
De OEC beslist over een dergelijk verzoek onder opgave van redenen.
voorafgaand aan een dergelijke beslissing, stelt de oEC de student in de
gelegenheid te worden gehoord.
De onderwijsregeling en het onderwijsprogramma kunnen nadere regels
bevatten over een bindende verwijzing naar een afstudeerrichting in de
ingenieursfase. Voor een dergelíjke verwijzing bevat de onderwijsregeling
nadere regels t.a.v. de studieresultaten van de student, het door de
student gevolgde studieprogramma of een combinatie van beide (zie ook
WHW, artikel 7.9. lid 2).

Artikel 7 Toetsing

7.1. Vorm

Van elke module is een modulebeschrijving beschikbaar. Deze bevat onder
meer informatie over de wijze waarop de module wordt beoordeeld, welke
beoordelings-eenheden binnen de module bestaan, het doel van de
toetsing en over de wijze waarop beoordelingseenheden worden getoetst.
Tevens is daarin opgenomen hoe de resultaten van de eventuele
beoordelingseenheden onderling worden gewogen tot een modulecijfer.
Wijziging van het beoordelingsdoel en de beoordelingswijze, de
beoordelingseenheden en de onderlinge weging daarvan behoeft de
instemming van de OEC.
De OEC kan aan lichamelijk of zintuiglijk gehandicapte studenten, aan
niet-Nederlandstalige studenten en in andere bijzondere omstandigheden
desgevraagd toestemming verlenen om de beoordeling van
beoordelingseenheden op een aangepaste (andere dan in de
modulebeschrijving beschreven) wijze af te leggen.
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7.2. Deelname

In de modulebeschrijving kunnen regels worden gesteld ten aanzien van
de verplichte deelname door studenten aan onderdelen van een module
(beoordelingseenheden). Deze regels vergen de instemming van de OEC.

Aan studenten die zich aan deze verplichting onttrekken, wordt geen
moduleresultaat toegekend, ook al zijn alle andere beoordelÍngseenheden
met een voldoende resultaat afgesloten.

7.3. Geldigheidsduur

Moduleresultaten hebben een onbepaalde geldigheidsduur, evenals
deelresultaten van onveranderde modules. Een module wordt als
veranderd beschouwd, indien de leerdoelen ingrijpend zijn gewijzígd.
Leerdoelen zijn de kennis, inzichten, houding en vaardigheden, waarvoor
de module opleidt.

Indien de leerdoelen van een module íngrijpend gewijzigd worden of de
Ieerdoelen van een module niet meer in het onderwijsprogramma zijn
opgenomen, wordt aan deze module door de OEC de status van
"veranderde module" toegekend. De geldigheidsduur van deelresultaten,
behaald voor beoordelingseenheden van de veranderde module, is beperkt
tot 18 maanden, gerekend vanaf het moment dat de veranderde module
voor de laatste maal ís uitgevoerd. Gedurende deze periode wordt de
betreffende student in staat gesteld om alsnog tentamen af te leggen in de
beoordelingseenheden en daarmee de veranderde module. De

studieadviseur stelt daartoe in overleg met de student en de betreffende
docenten een tentamenplanning op. De OEC stelt deze planning vast.
Indien de module wordt gewijzigd, zonder dat de leerdoelen ingrijpend
worden veranderd, of indien de module niet meer in het
onderwijsprogramma voorkomt, maar de leerdoelen wel in andere modules
zijn opgenomen, wordt niet de status van veranderde module toegekend,
maar worden de reeds behaalde deelresultaten toegekend aan de nieuwe
module waarin de leerdoelen zijn opgenomen, met onbeperkte
geldigheidsduur. De student wordt in staat gesteld om de toetsing van de
nog ontbrekende leerdoelen en daarmee van de gehele module af te
leggen. De studieadviseur stelt daartoe in overleg met de student en de
betreffende docenten een tentamenplanning op. De OEC stelt deze
planning vast.

7.4. Schriftelijke tentamens en herkansingen.

Elke onderwijsperiode kent een tentamenweek, waarin schriftelijke
tentamens kunnen worden afgenomen.
De tijdsduur van een schriftelijk tentamen bedraagt 2 of 3 uur.
Schriftelijke (deel)tentamens kunnen schriftelijk worden herkanst op de
momenten dat voor de betreffende module of de betreffende
beoordelingseenheid opnieuw een schriftelijk tentamen plaatsvindt.
Binnen het tijdsbestek van een jaar na uitvoering van de module en

Examenregeling 2011 - 2012 16



tentaminering daarvan zijn er minimaal twee mogelijkheden om het
tentamen via herkansing opnieuw af te leggen. De twee
herkansíngsmogelijkheden worden binnen de opleidingen gecreëerd door
realisatie van 2 van de 3 hierna genoemde herkansingsmomenten:

. In de tentamenweek van de eerstvolgende periode;

. In de tentamenweek van de laatste periode van het studiejaar;

. In de tentamenweek van de eerstvolgende periode waarin de module
opnieuw wordt aangeboden (doorgaans een jaar later).

Studenten krijgen de gelegenheid onderdelen die niet schriftelijk
getentamineerd worden waarvoor geen voldoende resultaat is behaald te
herkansen. Over tijdstip en wijze waarop beslist de modulecoördinator. De
OEC zíet toe op de uitvoering.

Docenten hebben de mogelijkheid om met studenten een vorm van
tentaminering af te spreken die afwíjkt van de modulebeschrijving en
kunnen daar condities aan verbinden Deze "afwijkende vorm" van
tentaminering dient door de OEC te zijn goedgekeurd.

Aan de herkansingsregeling kan ook worden deelgenomen als de student
eerder een voldoende resultaat heeft behaald. Als modules zíjn opgebouwd
uit meerdere beoordelingseenheden, die afzonderlijk worden getoetst, is er
sprake van meerdere tentamens. De student kan uitsluitend deelnemen
aan een geheel tentamen, níet aan onderdelen van een tentamen. In geval
een student opníeuw tentamen aflegt in een module of
beoordelingseenheid, geldt het laatst behaalde cijfer.

7.5. Bekendmaking

Uitgezonderd de testresultaten van de toetsen in de tentamenweek, wordt
het deelresultaat door de docent aan de student bekend gemaakt, als regel
via Intranet.
Uiterlijk op de vrijdag van de eerste week van het volgende blok wordt het
moduleresultaat op Intranet gezet en toegankelÍjk gemaakt voor de
studenten.

Uiterlijk op de vrijdag van de derde week van ditzelfde blok maakt de OEC
aan de daarvoor in aanmerking komende studenten bekend, of het
moduleteam hen een verlengde tentamen (artikel 4.5.) zal (doen)
afnemen.

7.6. Resultaatcorrecties

Indien een docent of voorzitter van een OEC bij nader inzien tot de
conclusie komt dat het aan de student toegekende resultaat herzien dient
te worden, heeft deze daartoe de mogelijkheid. Indien de voorzÍtter van de
OEC, gehoord de docent, besluit dat een resultaat herzien moet worden,
stelt hij de docent op de hoogte, zodat deze de mogelíjkheid heeft bezwaar
te maken bij de OEC. De docent informeert de modulecoördinator over een
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eventuele cijfercorrectie. De laatste geeft de cijfercorrectie door aan de
afdeling Studentzaken en informeert de betrokken student. Studenten
kunnen na inzage van hun tentamenwerk om een resultaatcorrectie
vragen. Tegen een beslissing van de docent c.q voorzitter OEC terzake is
bezwaar mogelijk bij de OEC,

Het moduleteam kan besfuiten om een student een verlengd tentamen af
te (doen) nemen voor één of meerdere modules binnen de module. Het
moduleteam stelt de inhoud en de vorm van het verlengd tentamen vast.
Aan deelname door de student aan het verlengd tentamen kan het
moduleteam condities verbinden betreffende onder meer zelfstudie,
uitvoering van additionele opdrachten e.d. Op basis van het
beoordelingsresultaat van het verlengd tentamen kan het moduleteam
besluiten een moduleresultaat van een student te (doen) corrigeren.
Het College van Bestuur ziet toe op de uitvoering.

Artikel 8 Regels voor schriftelijke tentamens

8.1. Legitimatie

Elke student is verplicht om tijdens de schriftelijke tentamens de
collegekaart of het vervangende document bij zich te hebben. Het
vervangende document is een bewijs van inschrijving dat door bureau
Studentzaken wordt afgegeven op vertoon van een geldig legitimatiebewijs
(paspoort, identiteitskaa rt, rijbewijs, pe rsoon lijke OV-chi pkaart).
Tijdens het schriftelijke tentamen dient de student zijn handtekening te
zetten op de door de surveillant aangeboden presentielijst. Ook dient de
student de collegekaart of het vervangende document met geldig
legitimatiebewijs te tonen. Studenten die hun collegekaart of het
vervangende document met geldig legitimatiebewijs niet tonen, worden
van deelname aan het desbetreffende tentamen uitgesloten.

8.2. Gebruik hulpmiddelen tijdens tentamens

Indien op het tentamenformulier niets is vermeld over het gebruik van
hulpmiddelen, mogen door de student uitsluitend pen, potlood, gum,
liniaal en een passer gebruikt worden. Tassen en niet toegelaten
materialen (zoals mobiele telefoons) dienen te worden achtergelaten voor
in de tentamenruimte. Kladpapier en tentamenpapier worden uitsluitend
door HAS Den Bosch verstrekt.

Reken mach i nes ( n iet- progra m meerbaa r) mogen u itslu itend gebru ikt
worden als dat op het tentamenformulier aangegeven is. Op Intranet
wordt jaarlijks een lijst met toegelaten rekenmachines gepubliceerd.

8.3. Inlevering tentamenwerk, opgaven en eventuele hulpmiddelen

Zodra aan de student de opgaven voor het schriftelijke tentamen is

uitgereikt, wordt hij geacht te hebben deelgenomen. Alvorens de
tentamenruimte te verlaten, dient de student al het aan hem verstrekte
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materiaal (opgaven van het gemaakte tentamenwerk en de eventueel
vanuit HAS Den Bosch verstrekte hulpmiddelen) in te leveren tenzij op de
verstrekte tentamenopgave iets anders staat vermeld. De student is er zelf
verantwoordelijk voor dat het totale werk (opgaven en uitwerking,
alsmede overig verstrekt materiaal) wordt ingeleverd alvorens de
tentamenruimte te verlaten. Ten bewijze van de inleveríng maakt de
surveillant een aantekening op de presentielijst.

8.4. Aankomst en veftrek
Een student wordt uiterlijk tot een half uur na aanvang van het tentamen
nog toegelaten tot de tentamenruimte. Voor studenten die te laat komen
geldt dezelfde eindtijd van het tentamen als voor de overige deelnemers.
Een student mag de tentamenruimte pas verlaten vanaf een half uur na

aanvang van het tentamen.

8.5. Inzage

Binnen 3 onderwijsweken na afloop van het tentamen leggen de docenten,
die het werk beoordeeld hebben, de opgaven en het gemaakte
tentamenwerk ter inzage voor aan de studenten, op een door de docent
duidelijk aan de studenten bekend te maken moment. Studenten die
daarbij niet aanwezig kunnen zijn, hebben gedurende een periode van 20
onderwijsweken na afloop van het tentamen het recht om de opgaven en
het gemaakte tentamenwerk in te zien en eventueel om een cijfercorrectie
te vragen. De tentamenopgaven en het gemaakte schriftelijke
tentamenwerk worden door de docent gedurende tenminste deze termijn
bewaard.
Inzage door de student geschiedt volgens afspraak met de betrokken
docent. Voor inzage van de beoordelingen van de stageverslagen wordt
verwezen naar de stagehandleidingen van de opleidingen.

Artikel 9 Onregelmatigheden

9.1. Begripsbepaling
Toetsen hebben een welomschreven en naar alle betrokkenen (studenten,
su rveil lanten, studentza ken, docenten) gecom m u n iceerde bedoel ing, zoa ls

toetsing van kennis, inzicht, diverse soorten vaardigheden, gedrag, houding
e.d. Gedragingen van studenten, die deze bedoelingen doorkruisen of
frustreren worden beschouwd als onregelmatigheden.

Zo wordt onder meer als onregelmatigheden beschouwd:

1. het gebruik van materialen, anders dan in artikel 8.2. genoemd, tenzij
vermeld op de tentamenformulieren;

2, fraude of het geven van gelegenheid tot het plegen van fraude door
medestudenten. Onder fraude vallen de volgende ongeoorloofde
handelingen:
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. het inzien van door anderen gemaakt werk tijdens het tentamen;

¡ het anderen gelegenheid geven om het persoontíjk gemaakte werk in
te zien tijdens het tentamen;

. het gebruik maken van -gezien het karakter van de voorliggende
toetsing- ongeoorloofde geheu gensteu ntjes of com mu n icatiem iddelen ;

. alle verbale en non-verbale communicatie tussen studenten onderling
tijdens het tentamen;

. het meenemen van tentamenopgaven, kladpapÍer en overige
verstrekte materialen buiten de tentamenruimte.

3. als een beoordeling niet wordt gebaseerd op een schriftelijke of
mondelinge toets maar bijv, op een onderwijsproduct (bijv. verslag,
werkstuk, presentatie, literatuuronderzoek met gebruik van diverse
bronnen) is, als het studentengedrag de onderliggende bedoelingen
frustreert, eveneens sprake van onregelmatigheid en sancties getroffen in
lijn met de onder art.9.2. beschreven sancties. Dit geldt zeker als de
student werk van anderen voor eigen werk laat doorgaan (plagiaat).

9.2. Sancties

Indien de surveillant tijdens het tentamen een onregelmatigheid
constateert, informeert deze onmiddellijk één der
desbetreffende/betrokken docenten.
De docent beoordeelt of er daadwerkelijk sprake is van een
onregelmatigheid, zoals in artikel 9.1. bedoeld. Indien de docent
concludeert dat er sprake is van een onregelmatigheid, neemt de
surveillant het tentamenwerk van de betreffende student in, plaatst hierop
het woord "fraude" en sommeert de student de tentamenruimte te
verlaten. Het betreffende tentamenwerk wordt beoordeeld met het cijfer
één (1).
De docent rapporteert direct na het tentamen aan de voorzitter van de
OEC of diens vervanger. De voorzitter van de OEC hoort de docent, de

student en zo nodig de surveillant en bepaalt vervolgens de sancties.
Ook indien een onregelmatigheid eerst na afloop van het tentamen wordt
ontdekt, wordt het betreffende tentamenwerk gewaardeerd met het cijfer
één (1) en kan de voorzitter van de OEC sancties treffen. Voordien hoort
hij de docent, de student en zo nodig de surveillant.
Als de beoordelaar van een onderwijsproduct, zoals omschreven in 9.1.3,
een onregelmatigheid vaststelt, wordt eveneens de voorzitter van de OEC

ingeschakeld en een analoge procedure doorlopen als boven beschreven.
Al naar gelang de ernst van de onregelmatigheid kan de voorzitter van de

OEC de volgende sancties opleggen aan de student die de
onregelmatigheid heeft begaan :

. bepalen dat de beoordelingseenheid waarop het tentamen of de

beoordeling van het onderwijsproduct betrekking heeft (in geval alleen één
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beoordelingseenheid is getentamineerd), wordt gewaardeerd met het cijfer
L;

. bepalen dat de gehele module, waartoe het betreffende tentamen of het
onderwijsproduct behoort (ín geval van één beoordelingseenheid of de
tentaminerÍng van een gehele module), met het cijfer 1 wordt
gewaardeerd;

. bepalen dat alle moduleresultaten die de student in de desbetreffende
onderwijsperiode heeft gevolgd, met het cijfer 1 worden gewaardeerd.

De voorzitter van de OEC deelt zijn beslissing mede aan de student, zo
mogelijk mondeling en in elk geval schriftelijk.

Artikel 1O Faciliteiten

10.1. Omschrijving en achtergrond
Een student die door HAS Den Bosch als opleidingsrelevante erkende
bestuurlijke of organisatorische activiteiten heeft verricht, kan deze
activiteiten laten omzetten in vrijstellingen voor studieonderdelen.

LO.2. Al gemene faci liteiten
Een student die van oordeel is aanspraak te kunnen maken op faciliteiten
wegens opleidingsrelevante bestuurlijke of organisatorische activiteiten,
kunnen een faciliteitenaanvraag indienen.
Het gaat hier om activiteiten voor
. Een studentenvereníging (b¡jv. k.s.v. Gremio Unio of Alpha)

o De Hogeschoolraad

. De instelling

. De opleiding

Bij wie de faciliteitenaanvraag kan worden ingediend, is vermeld in de
uitvoeringsregelÍng (zie art. LO.4).

1O.3. Specifieke faciliteiten
Per opleiding zijn er ook mogelijkheden om i.p.v. onderdelen van modulen
een project uit te werken. Dit moet altijd VOORAF worden aangevraagd
d.m.v. het opstellen van doelstellingen, plan van aanpak, te leren
vaardigheden etc.
Pas na goedkeuring van de examencommissie mag het project worden
uitgevoerd, Er vindt altijd een eindbeoordeling plaats en pas na akkoord
wordt de vrijstelling toegekend.

1O.4. Uitvoering
Per opleiding is de beheersmedewerker of de secretaris van de
examencommissie de contactpersoon voor uitvoering van deze regeling.
Per opleiding is een uitvoeringsregeling beschikbaar waarin de
leerplanonderdelen aangeduid zijn waarvoor algemene faciliteiten ingezet
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kunnen worden, wie een faciliteitenaanvraag beoordeeld en hoe deze dient te
worden ingediend. Dit document is per opleídíng te vinden op Intranet
(Intranet - Opleidingen - lopleidingl - Onderwijs).

Artikel 11 Beroep
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslíst het College van
Bestuur. Indien toepassing van deze regeling leidt tot kennelijke
onbillijkheid, kan het College van Bestuur beslissingen nemen in afwijking
van deze regelíng.

De student kan in geschilsituaties beroep aantekenen bij de Commissie
van Beroep Studenten. Van toepassing daarvoor zijn de desbetreffende
artikelen en bepalingen in het Studentenstatuut van HAS Den Bosch die als
bijlage deel uitmaakt van deze examenregeling.
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Samenvatting

Op 4 en 11 oktober 20111 is de opleiding Voedingsmiddelentechnologie gevisiteerd door een commissie van
AeQui. Het totaaloordeel van de commissie is goed. De opleiding Voedingsmiddelentechnologie, in 1962 ontstaan,
kent een lange geschiedenis. Studenten worden opgeleid om kaderfuncties met een sterk technologische
component, in de (internationale) voedingsmiddelenindustrie en daarmee verwante bedrijven en instellingen te
vervullen. De opleiding kent twee studierichtingen: Food Technology en Food and Health. Deze laatste
studierichting bestaat sinds 2007. Met deze richting wil de opleíding voldoen aan de vraag naar
voedingsmiddelentechnologen die in staat zijn om gezonde producten te ontwikkelen. De visitatiecommissie heeft
waardering voor de marktgerichtheid die de opleiding laat zien. De opleiding voert een permanente dialoog met
het werkveld; deze dialoog leidt tot reflectie en aanpassingen van de opleiding daar waar nodig. De opleiding biedt
een praktijkgericht programma aan dat studenten in staat stelt de eindkwalificaties te bereiken. Studenten zijn
zeer te spreken over de persoonlijke benadering en betrokkenheid van docenten en beide roemen de sfeer binnen
de hogeschool.

De doelstellingen
De doelstellingen van de opleiding zijn beoordeeld
als goed. De opleiding luistert zeer goed naar de
wensen en eisen vanuit het werkveld. De

beroepspraktijk wordt nauw betrokken b¡j de
vaststelling van de eindkwalificaties door middel van
jaarlijkse werkveldscans. Daarnaast wordt het
contact met het werkveld onderhouden via externe-
en gastdocenten, stages, onderwijsprojecten en de
acquisitie en begeleiding van de afstudeerprojecten.
De eindkwalificaties zijn geconcretiseerd naar
inhoud en niveau. Dit is mede gedaan aan de hand
van de internationaal geaccepteerde Dublin
Descriptoren. De visitatiecommissie heeft
waardering voor de wijze waarop de opleiding het
werkveld betrekt bij het opstellen van de
eindkwalificaties.

De Onderwijsleeromgeving
De visitatiecommissie beoordeelt ook de
onderwijsleeromgeving als goed. De opleiding biedt
een programma dat in hoge mate gericht is gericht
op de praktijk. De opleiding is breed maar biedt
daarnaast voldoende diepgang door de
specialisatiemogelijkheden (in studierichting, functie
en sector). De opleiding staat open voor input vanuit
het werkveld en studenten. Hierdoor is er continu
ruimte voor aanpassingen in het opleidings-
programma. Door de intensieve relatie met de
beroepspraktijk en de inzet van gastdocenten kan de
opleiding snel inspelen op de actualite¡t en nieuwe

ontwikkelingen in het vakgebied. De opleiding heeft
een studeerbaar programma ontwikkeld, waarbij
studenten intensief worden begeleid bij de start van

de opleiding en steeds zelfstandiger gaan werken
naarmate de studie vordert. De studenten worden
hierbij ondersteund door een enthousiast team van
docenten, die met behulp van specifiek voor de
opleiding ingerichte fac¡liteiten, zoals de
technologiehal, de studenten op coachende wijze
begeleiden. ln de ogen van de visitatiecommissie
heeft de opleiding hiermee een evenwichtig
programma gecreêerd dat voorziet in duidelijke
behoeften van studenten, docenten en werkveld.

De toetsing en het gereal¡seerd eindniveau
De visitatiecommissie beoordeelt tenslotte de
toetsing en het gerealiseerde eindniveau als goed.
De eindkwalificaties spelen een centrale rol bij de
beoordelingen en evaluaties. Uiteindelijk wordt het
realiseren van de eindcompetenties vastgesteld in
het afstudeertraject, dat bestaat uit de
technologische opdracht (die studenten in groepjes
uitvoeren, met studenten van de opleiding Food
Design), de individuele specialisatie en de
bedrijfsopdracht (ook in groepjes). Het gerealiseerd
eíndniveau hiervan is door de visitatiecommissie
gekwalificeerd als goed. Studenten voeren
interessante prakt¡jkgerichte opdrachten uit die
aantonen dat zij het hbo-bachelor niveau bereiken.
Daarnaast wordt de beoordeling van de toetsing en
gerealiseerde eindkwalificaties goed uitgevoerd. Dit
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komt mede tot stand doordat er meerdere beoor-

delaars worden ingezet en de beoordelingscriteria
helder geformuleerd zijn.

Aanbevelingen
Behalve deze positieve bevindingen zijn er ook

enkele verbeterpunten op te tekenen. Deze zaken

zijn vooral te zien als ruimte die de opleiding heeft
voor verdere verbetering en doen geen afbreuk aan

de totale beoordeling.

Ondanks.dat het werkveld tevreden is, onderschrijft

de visitatiecommissie de wens van het werkveld dat

de opleiding aandacht blijft schenken aan

duurzaamheid, statistiek en rapportagevaardig-

heden. De visitatiecommissie is positief over de wijze

waarop de basiskennis wordt aangeboden en de

opgestarte specialisatie op het gebied van Food en

Health. De visitatiecommissie adviseert de opleiding

de basiskennis niet verder te verkavelen en er voor
te waken dat de afgestudeerden opgeleid worden

tot brede voedingsmiddelentechnologen. Bij de

internationale stage, die in zichzelf gewaardeerd

wordt door de commissie, valt op dat in enkele

gevallen de persoonlijke ontwikkeling prevaleert

boven het opdoen van internationale werkervaring.

De visitatiecomm¡ssie raadt de opleiding aan

scherper toe te zien op de inhoudelijke kwaliteit van

de buitenlandse stageplaatsen. Het niveau van

Engels is erg verschillend. De visitatiecommissie

adviseert de opleiding Engels meer geïntegreerd en

praktijkgericht in het programma aan te bieden.

De unieke afstudeerformule van de HAS zorgt voor
kwalitatief goede afstudeeropdrachten en maakt

intensieve begeleiding bij deze opdrachten mogelijk.

De HAS kan echter niet garanderen dat alle

studenten een opdracht uitvoeren die volledig

aansluit bij de keuze van de student. Kwalitatief
goede opdrachten die studenten zelf aandragen

kunnen niet altijd worden gehonoreerd. De

v¡sitatiecommissie raadt de opleiding aan hier een

oplossing voor te vinden.

De beoordelingsformulieren van de bedrijfsopdracht

besteden vrij veel aandacht aan de persoonlijke

vaardigheden van de student en in mindere mate

aandacht aan de vakbekwaamheid. Naar de mening

van de visitatiecommissie is het belangrijk ook

aandacht te besteden aan dit laatste element op het

beoordelingsformulier, omdat dit eveneens onder-

deel uitmaakt van een reële beroepscontext. Daar-

naast adviseert de visitatiecommissie in het

beoordelingsformulier aandacht te blijven besteden

aan de beargumentering van de beoordeling en voor
de dag- en avondopleiding dezelfde beoordelings-

formulieren te gebruiken.

Al met al heeft de visitatiecommissie een oude maar zeker geen verouderde opleiding aangetroffen. Door de

praktijkgerichtheid en de goede balans die de opleiding heeft weten te vinden tussen enerzijds de breedte van de

opleiding en anderzijds de mogelijkheid tot specialisatie levert de opleiding zeer gedegen voedingsmiddelen-

technologen af. Dit leidt er toe dat alle standaarden van het NVAO kader posit¡ef zijn beoordeeld (goed). Op die

grond geeft de visitatiecommissie een positief advies inzake accreditatie van de opleiding Voedingsmiddelen-
technologie.

Namens de voltallige visitatiecommissie,

Utrecht, 14 december 2011

4 Hogeschool HAS Den Bosch



a

lnhoudsopgave

1. Beoogde eindkwa lificaties

3

5

6
7
9

2. Onderwijsleeromgeving ............
3. Toetsing en gerea liseerde eindkwa lificaties
Bijlagen
Bijlage 1 V¡sitatiecommissie ..........
Bijlage 2 Programma visitatie.....
Bijlage 3 Kwantitatieve gegevens
Bijlage 4 Eindkwa lificaties
Bijlage 5 Programmaoverzicht
Bijlage 6 Bestudeerde documenten
Bijlage 7 Onafha nkelijkheidsverkla ringen

7L

18

23
24
27
29

31.

34
37
38

B Voedingsmiddelentechnologie december 2011 5



Colofon

lnstelling en opleiding

Hogeschool HAS Den Bosch

Ond erwijsbou levar d 22I, 5223 DE's-H ertogen bosch

Telefoon : (073) 6923600

Status instelling: bekostigd
Resultaat instellingstoets kwaliteitszorg: positief (pilot 2009)

Opleiding: Voedingsmiddelentechnologie
Niveau: Hbo-bachelor
Aantal studiepunten: 240 EC

Titel : Bachelor Voedingsmiddelentechnologie

Locatie:'s Hertogenbosch
Variant: Voltijd
Croho-nummer: 34856

Kwantitat¡eve gegevens van de opleiding zijn weergegeven in bijlage 3.

Voor kwaliteit verantwoordelijke bestuurder:- voorzitter College van Bestuur

Directeur Food & Business:f
Contactpersoon met betrekking tot kwalite¡t van de opleiding: G. de Wildt

Contactgegevens : G.dwildt@ hasd b. n I / T. (07 3l-69237 78

Visitatiecomm¡ss¡e

De visitatiecommissie bestond uit:

De commissie is vooraf voorgelegd aan de NVAO; de NVAO heeft ingestemd met de samenstelling.

De visitatie is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van

AeQui VBI

Vlindersingel 220

3544VM Utrecht
(o3o) 87 820 87

www.AeQui.nl
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lnleiding

Hogeschool HAS Den Bosch is een hogeschool die zich heeft gespecialiseerd in de zogenaamde groene sector. De
instelling verzorgt een achttal bacheloropleidingen (Voedingsmiddelentechnologie, Bedrijfskunde en agribusiness,
Dier- en veehouderij, Food Design & lnnovation, Milieukunde, Plattelandsvernieuwing, Toegepaste biologie, en
Tuinbouw en akkerbouw). Hogeschool HAS Den Bosch heeft als missie om hét opleidingscentrum in Zuid-
Nederland te zijn voor de sectoren voeding, land- en tuinbouw, ruimte en groen, natuur en milieu en agribusiness,
met een sterke marktgerichte en ondernemende oriëntatie. De school wil het kloppend hart zijn voor studenten
die opgeleid willen worden tot professional in de food- en agribusiness.

Het instituut De opleiding

Hogeschool HAS Den Bosch is met 1.945 inge-
schreven studenten (per 1 oktober 2010) een
kleinschalige Hogeschool. ln de omvangrijke schaal-
vergroting die zich in het HBO heeft voorgedaan,
heeft Hogeschool HAS Den Bosch er voor gekozen
zelfstandig te blijven. De instelling stelt z¡ch ten doel
een opleidingsaanbod te verzorgen dat modern,
aantrekkelijk en actueel is, en waarbij zowel
studenten als docenten hun talenten kunnen
ontwikkelen. De instelling hecht groot belang aan
een intensieve relatie met het beroepenveld en
heeft dit vastgelegd in de credo's School without
walls en lnside out en Outside ln. Docenten en
studenten onderhouden contact met het
bedrijfsleven via leer- en werkactiviteiten, zoals
stages en bedrijfsopdrachten, het inzetten van
gastdocenten uit de beroepspraktijk en het
betrekken van het werkveld bij de totstandkoming
van het onderwijs.

Hogeschool HAS Den Bosch heeft in 1995 HAS

KennisTransfer opgericht, een zelfstandige st¡chting
waarin de contractactiviteiten van Hogeschool HAS

Den Bosch zijn ondergebracht. Naast het aanbieden
van post-hbo onderwijs, is HAS KennisTransfer
verantwoordelijk voor het uitvoeren van advies- en
onderzoeksopdrachten en voor het acquireren en
uitvoeren van opdrachten, die voor studenten
dienen om hun afstudeeropdracht uit te voeren. Het
Anton Jurgens lnstitute, in 2OO7 opgezet door
Hogeschool HAS Den Bosch, biedt afgestudeerde
bachelorstudenten een doorstudeermogelijkheid in
de vorm van een internationale MBA opleiding, die
gericht is op de verbinding tussen voeding en
gezondheid.

De opleiding Voedingsmiddelentechnologie kent een
lange geschiedenis en is in 1962 ontstaan. Er is een

aantal vergelijkbare opleidingen in Nederland, onder
andere bij Van Hall Larenstein. De opleiding is een
vierjarige bachelorstudie (240 EC). De doelstelling
van de opleiding is om studenten op te leiden, die
kaderfuncties met een sterk technologische compo-
nent, in de (internationale) voedingsmiddelen-
industrie en daarmee verwante bedrijven en instel-
lingen kunnen vervullen.

De competenties van de opleiding hebben betrek-
king op productontwikkeling, procesontwikkeling,
kwaliteitsmanagement, commercièle technologie,
voorlichting en advies ten aanzien van voeding en
gezondheid, management en onderzoek. De

opleiding heeft de zeven competenties (eind-
kwalificaties) uitgewerkt in zogenaamde compe-
tentiekaarten. Hierin wordt per competentie
ingegaan op een omschrijving, de indicatoren voor
het niveau van beheersing en de relevante kennis,
vaardigheden en attitude.

De opleiding kent twee studierichtingen: Food
Technology en Food and Health. Deze laatste
studierichting bestaat sinds 2007. Met deze richting
wil de opleiding voldoen aan de vraag naar
voedingsmiddelentechnologen die in staat zijn om
gezonde producten te ontwikkelen.

De propedeuse is voor beide studierichtingen gelijk.
Vanaf het tweede jaar kiezen studenten een
studierichting. Het derdejaar wordt grotendeels
ingevuld met stages, waaronder de verplichte stage
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in het buitenland. ln het vierde jaar specialiseren de

studenten zich in een van de vijf functiespecialí-
saties: productontwikkelaar, procestechnoloog,

kwaliteitskundige, commercieel technoloog of
specialist Food & Health. Studenten die de richting
Food and Health volgen kunnen niet kiezen voor de

specialisatie procestechnoloog. ln plaats daarvan

kunnen zij kiezen voor de specialisatie specialist

Food and Health. Studenten van de richting Food

Technology kunnen niet voor de specialisatie

Specialist Food and Health kiezen, wel voor de

specialisatie procestechnoloog. Daarnaast kiezen de

studenten in het vierde jaar voor specialisatie in een

sector: bakkerij, dranken, vlees of zuivel.

ln de eerste helft van het vierde jaar vindt een

individuele specialisatie plaats en voeren studenten
de technologische opdracht uit. ln het tweede half
jaar vindt het afstudeerproject plaats, in de vorm

van de bedrijfsopdracht. Deze opdracht wordt voor
een bedrijf uitgevoerd door een team van twee
studenten en een docent.

De opleiding kent ook een avondvariant. Dit is een

deeltijdopleiding voor studenten die reeds

werkzaam zijn in de beroepspraktijk. Na het

succesvol afronden van het (tweejarige) certificaat-
programma van HAS KennisTransfer kunnen studen-

ten zich voor dit eenjarige afstudeerprogramma

aanmelden.

De visitatie

Hogeschool HAS Den Bosch heeft aan AeQui

opdracht gegeven onderhavige visitatie uit te
voeren. Hiertoe heeft AeQui in samenwerking met

Hogeschool HAS Den Bosch een onafhankelijke en

ter zake kundige commissie samengesteld. Met
vertegenwoordigers van de opleiding is een

voorbereidend gesprek gevoerd. De visitatie heeft

op 4 en 11 oktober 2011 plaatsgevonden volgens het
programma dat in bijlage 2 is weergegeven. De

commissie heeft de beoordeling in onafhankelijkheid

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 in november 2OL!, de reacties van de

opleiding zijn verwerkt tot deze definitieve
rapportage.

Hogeschool HAS Den Bosch
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1. Beoogde eind kwalificaties

De beoogde eindkwol¡Í¡cat¡es von de opleidíng zün wot betreft ¡nhoud, n¡vedu en or¡ëntdtie geconcretiseerd en voldoen oon ¡nternøt¡onole e¡sen.

Toelicht¡ng: De beoogde e¡ndkwal¡ficat¡es passen wat betreft n¡veau en oriéntât¡e (bachelor of master; hbo of wo) binnen het Nederlandse kwalifìcatieraamwerk.

Ze sluiten bovendien aan bij de actuele e¡sen d¡e in internat¡onaal perspectief vanuit het beroepenveld en het vakgebied worden gesteld aan de ¡nhoud van de

ople¡ding.

De visitatiecommissie kwalificeert op grond van de gesprekken en de onderliggende documentatie de beoogde
eindkwalificaties als goed. De opleiding luistert zeer goed naar de wensen en eisen vanuit het werkveld. Het
beroepenveld wordt nauw betrokken bij de vaststelling van de eindkwalificaties door middel van jaarlijkse

werkveldscans. Daarnaast wordt het contact met het werkveld onderhouden via gastdocenten, stages,
onderwijsprojecten en de acquisitie en begeleiding van de bedrijfsopdrachten (afstudeerprojecten). De

eindkwalificaties zijn geconcretiseerd naar inhoud en niveau. Dit is mede gedaan aan de hand van de
internationaal geaccepteerde Dublin Descriptoren. De visitatiecommissie heeft waardering voor de sterke
praktijkoriëntat¡e van de opleiding. De commissie kan zich zeer goed vinden in een opmerking van een
werkveldvertegenwoordiger met wie de commissie gesproken heeft: 'het is een oude maar zeker geen verouderde
opleiding'.

Afstemming beroepenveld

De relatie met de beroepspraktijk is kenmerkend
voor de opleiding en krijgt op verschillende
manieren vorm. Om te toetsen of de eind-
kwalificaties {competenties) aansluiten bij de
wensen en eisen uit het beroepenveld, vindt jaarlijks

de werkveldscan plaats. Deze scan bestaat uit
diepte-interviews met vertegenwoordigers van
(inter)nationale bedrijven zoals Heineken, Bakkers-

land, FrieslandCampina, Cosun, Kellogg's, Sara Lee,

Mars, Heinz, HAK en Oerlemans Food. Uit de
werkveldscan van 2OIO - 2077 blijkt dat de
gelnterviewden waardering hebben voor de wijze
waarop de opleiding de competenties heeft
beschreven. Daarnaast vindt het bedrijfsleven het
belangrijk dat het programma aandacht blijft hebben

voor duurzaamheid, statistiek en rapportage-
vaardigheden.

Veel docenten zijn werkzaam geweest in de

voedingsmiddelensector. Daarnaast zijn docenten
verbonden met het beroepenveld via de stages,

excursies naar bedrijven, onderwijsprojecten, het
verzorgen van cursussen in de praktijk en de

avondopleiding en de acquisitie en begeleiding van

de afstudeeropdrachten. HAS KennisTransfer speelt

een belangrijke rol in de afstudeeropdracht. Zij

maakt resultaatafspraken met het bedrijf waar voor
de opdracht wordt uitgevoerd. Omdat de docenten
onderdeel uitmaken van het team dat de

afstudeeropdracht uitvoert voor het bedrijf, staan zij

regelmatig met een been in de beroepspraktijk.
Daarnaast worden regelmatig gastlessen door
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven verzorgd.
De opleiding kent in het vierde jaar een gast-

sprekerprogramma, waarbij een wisselend aanbod
van gastcolleges (verplicht) wordt aangeboden
waarin ingespeeld wordt op actuele ontwikkelingen
in de beroepspraktijk.

De praktijkgerichtheid van de opleiding is tijdens de

visitatie bevestigd door onder andere de alumni en

de vertegenwoordigers van de beroepspraktijk. De

alumni waar het panel mee gesproken heeft, zijn

onder meer werkzaam bij Danisco, Friesland-

Campina, Encko Foodgroup, Encebe Boxtel, en Marel
Stork.

Vertegenwoordigers van de beroepspraktijk met wie
de visitatiecommissie gesproken heeft, hebben

aangegeven vooral behoefte te hebben aan

voedingsmiddelentechnologen, die een goede basis

hebben op het gebied van scheikunde, statistiek en
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technologie. Zij zien dit terug in de afstudeerders en

zijn over het algemeen zeer tevreden over het
niveau van de afstudeerders. Desgevraagd heeft het
werkveld aangegeven dat de studierichting Food en

Health vooral interessant is voor grote bedrijven.
Binnen deze bedrijven is, meer dan in het MKB,

behoefte aan mensen van verschillende disciplines.

Afstudeerders van de opleiding zijn zeer gewild en

vinden snel een baan. Daarnaast kunnen afgestu-
deerden direct instromen in de masteropleidingen
van Wageningen University en de masteropleiding
Health Food lnnovation Management van Maastricht

Uníversity.

Actueel

Tijdens de jaarlijkse werkveldscan worden de

eindkwalificaties afgestemd met het werkveld.
Omdat dit een continu proces is dat gedurende het
studiejaar plaatsvindt, draagt dit bij aan het actueel

houden van de eindkwalificaties. De vertegen-
woordigers van het werkveld die het panel

gesproken heeft, ervaren dat de input die zij leveren

door de opleíding daadwerkelijk wordt gebruikt. Dit

maakt dat zij enthousiast zijn over de opleiding en

genegen zijn om studenten van de opleiding van

stage- en afstudeerplaatsen te voorzien en

onderwijsprojecten te laten uitvoeren. Door de

informele sfeer en het frequente contact tussen

docenten onderling, wordt input vanuit het werkveld

snel verspreid.

De beleidsmedewerker van de opleiding speelt een

centrale rol bij het vertalen van deze input naar
aanpassingen van de eindkwalificaties, de leerdoelen

en de lesstof. De beleidsmedewerker stuurt het

overleg met de moduleteams aan, waarin wordt
vastgesteld op welke wijze en wanneer aanpassingen

worden doorgevoerd.

Concreet
De opleiding heeft de eindkwalificaties (compe-

tenties, zie bijlage 4) geconcretiseerd door
indicatoren te formuleren waarin de ontwikkeling
en/of,beheersing van de competenties zichtbaar
worden. Hierin is onderscheid gemaakt tussen het

niveau dat een student dient te bereiken aan het

eind van de propedeuse (propedeusebekwaam),

voordat hij op stage gaat (stagebekwaam) en als hij

afstudeert (beroepsbekwaam). Tevens zijn de
gehanteerde eindkwalificaties/competenties uitge-
werkt in uiteindelijke leerdoelen per module.

Dublin Descriptoren

De opleiding heeft de Dublin Descriptoren voor het
bachelorniveau verbonden aan de competenties
zoals die vermeld zijn in bijlage 4. De interpretatie
van de Dublin Descriptoren is zodanig geconcre-

tiseerd, dat het de visitatiecommissie duidelijk is hoe

de vertaalslag hiervan naar het curriculum is

gemaakt. De visitatiecommissie heeft dan ook
vastgesteld dat de Dublin Descriptoren te
identificeren zijn binnen de opleidingspecifieke

competenties.
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2. Onderwijsleeromgeving

Het programmd, het personeel en de opleidingsspecif¡eke voorzieningen moken het voor de ¡nstromende studenten mogelijk de beoogde eindkwolificoties te

realiseren.

foefichting: De ¡nhoud en vormgev¡ng van het programma stelt de toegelaten studenten in staat àe beoogde eindkwalificat¡es te bereiken, De kwal¡teit van het

personeel en van de ople¡d¡ngsspecifìeke voorzien¡ngen is daarb¡j essent¡eel. Programma, personeel en voorz¡eningen vormetr een voor studenten samenhangende

onderwüsleeromgeving.

De visitatiecommissie kwalificeert op grond van de gesprekken en de onderliggende documentatie de

onderwijsleeromgeving als goed. De opleiding biedt een prakt¡jkgericht programma dat studenten in staat stelt de

eindkwalificaties te bereiken, voor beide studierichtingen. De eindkwalificaties hebben betrekking op de

doelstelling van de opleiding om studenten op te leiden tot voedingsmiddelentechnologen die een kaderfunctie in

de voedingsmiddelenindustrie kunnen vervullen. De opleiding is breed en biedt daarnaast voldoende diepgang

door de specialisatiemogelijkheden (in studierichting, functie en sector). De opleiding staat open voor input vanuit
het werkveld en studenten. Hierdoor is er continu ruimte voor aanpassingen in het opleidingsprogramma. Door de

sterke relatie met de beroepspraktijk en de inzet van gastdocenten kan de opleiding snel inspelen op de actualiteit
en nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied. Ook de docenten hebben een goede relatie met de beroepspraktijk en

worden door studenten zeer gewaardeerd om hun enthousiasme, betrokkenheid en behulpzaamheid. Studenten
waarderen de internationale stage vooral vanwege de persoonlijke ontwikkeling die zij in die periode doormaken.
De kwaliteit van de inhoudelijke opdrachten van de internationale stages verschilt echter. De lectoraten worden
nauw betrokken bij de opleiding. Met name het lectoraat Duurzame Wereldvoedselvoorziening speelt een

belangrijke rol in het programma. De opleiding heeft een studeerbaar programma ontwikkeld, waarbij studenten
intensief worden begeleid bij de start van de opleiding en steeds zelfstandiger gaan werken naarmate de studie
vordert. Studenten beschikken gedurende de gehele opleiding over dezelfde coach. Er worden geen eisen gesteld

aan de instroom anders dan de wettelijke toelatingseisen. De opleiding beschikt over goede faciliteiten waaronder
de technologiehal waarin zich de praktijkruimten voor proces-, vlees-, bakkerij-, zuivel- en drankentechnologie
bevinden.

Programma dekt de eindkwalificaties

Voedingsmiddelentechnologie is een opleiding van

vier jaar, waarbij elk jaar bestaat uit vier blokken. ln

de kritische zelfreflectie meldt de opleiding dat de

eindkwalificaties leidend zijn geweest voor de in-
richting van het programma. De eindkwalificaties zijn

verwoord in competentiekaarten en per module
vertaald in eindtermen, op basis waarvan het pro-

Bramma is ontwikkeld.

Elk blok bestaat uít meerdere modules. ln het eerste
jaar hebben de blokken een thema, waarbinnen met
elkaar samenhangende modules worden gegeven.

De twee studierichtingen kennen daarnaast (in het
tweede en derde jaar) een aantal eigen thema's.

Bijvoorbeeld de thema's Procestechnologie en Mens

en bedrijf van de studierichting Food Technology. En

de thema's Mens, voeding en wereld en Gezonde

voeding van de studierichting Food and Health. De

opleiding biedt de basiskennis zoals wiskunde,
(micro)biologie, economie, natuurwetenschappen en

levensmiddelenchemie aan in geïntegreerde modu-
les en thema's. Binnen het thema Food Production
(2" blok van het eerste jaar) bijvoorbeeld volgen de

studenten de modules Food Science en Food

processing. ln de eerste module wordt aandacht

besteed aan biologie, levensmiddelenchemie en

levensmiddelenmicrobiologie. ln de tweede module
komen proceskunde en statistiek aan de orde. Het

thema Food Production omvat naast deze twee
modules het zogenaamde appelmoesproject. ln dit
project maken studenten in groepjes hun eigen
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appelmoes, eerst op keukenschaal, daarna op
industriële schaal. Studenten voeren een kwaliteits-
onderzoek uit en maken de presentatie van het
eígen product. De producten worden door een

vertegenwoordiger van HAK beoordeeld. Daarnaast

vindt er een excursie naar HAK plaats.

De visitatiecommissie vindt de huidige opzet van het
programma waarbij de basiskennis in verschillende
modules terugkomt aanvaardbaar. Ze is echter ook
van mening dat een verdere verkaveling van de

basiskennis niet wenselijk zou zijn. De visitatie-
commissie realiseert zich dat de opleiding met de

studierichting Food & Health inspeelt op een

behoefte in het werkveld. Ze vindt het positief dat
de studenten die afstuderen in deze richting in de

eerste plaats voedingsmiddelentechnologen zijn. De

visitatiecommissie vindt het belangrijk dat de

opleiding dit ook in de toekomst zal bewaken.

De propedeuse is voor beide studierichtingen gelijk

en bestaat elk blok uit twee modules en een project.

ln het tweede jaar kiezen studenten een

studier¡chting. Dit jaar start met een oriënterende
stage. Daarna volgen de studenten gedurende elk

blok twee modules en een project. ln het eerste blok
van het derde jaar volgen de studenten drie
modules. Daarna vinden in het derde jaar

respectievelijk de binnenland- en de buitenlandstage
plaats. ln het vierde jaar kiezen de studenten een

sectorspecialisatie (bakkerij, zuivel, vlees of dranken)
en een functiespecialisatie (productontwikkelaar,

procestechnoloog / Specialist Food and Health,

kwaliteitskundige of commercieel technoloog. ln dit
laatste jaar volgen de studenten niet alleen modules
(o.a. methoden en technieken en op het gebied van

de eigen sectorspecialisatie) maar vindt ook een

individuele specialisatie plaats, voeren zij {in
groepjes) de technologische opdracht uit en vindt de

bedrijfsopdracht (afstudeeropdracht) plaats. ln

bijlage 5 is een overzicht opgenomen van het
programma van beide studierichtingen.

Studenten kunnen er in het laatste jaar ook voor
kiezen om in plaats van een sector- en

functiespecialisatie de opleidingsoverstijgende
Topklas Ondernemen te volgen. Dit traject staat

open voor alle laatstejaars studenten van de

Hogeschool HAS Den Bosch en bereidt studenten

voor op het starten van een eigen bedrijf. Studenten

werken het eerste half jaar aan hun businessplan,

voeren praktijkopdrachten uit en onderzoeken
(middels zelfreflectie en coaching) of onder-

nemerschap iets voor hen is. ln de tweede helft van

het jaar bouwen zij het eigen bedrijf op aan de hand

van het businessplan.

Vaardigheden komen in het programma expliciet

terug in de verschillende leerlijnen. Er zijn leerlijnen

voor de vaardigheden presenteren, samenwerken,
rapporteren, projectmatig werken en probleem-

gestuurd onderwijs (PGo).

De relatie met de beroepspraktijk krijgt in het
programma vorm via de projectmodules in het

eerste en tweede jaar, excursies, stages in het

tweede en derde jaar en de opdrachten in het vierde
jaar. De projecten in het eerste jaar zijn gebaseerd

op reële vraagstukken en worden binnen de school

uitgevoerd. Naarmate de opleiding vordert hebben

de opdrachten en projecten steeds meer betrekking
op de reêle context van de beroepspraktijk.

De stages (in totaal 56 EC) zijn een belangrijk

onderdeel van de opleiding. De oriëntatiestage van

acht weken heeft tot doel de student te laten

kennismaken met zoveel mogelijk aspecten van een

voedingsmiddelenbedrijf. De studenten met wie de

commissie gesproken heeft, zijn enthousiast over de

oriêntat¡estage. Door deze stage hebben ze kennis

kunnen maken met het werkveld. Studenten zoeken

zelf een bedrijf voor deze stage en zijn bekend met

de wijze waarop de stage beoordeeld wordt.
De binnenlandstage in het derde jaar heeft als

belangrijkste doel het vergroten van kennis en de

praktische toepassing daarvan. De eisen voor deze

stage zijn vastgelegd in een stagehandleiding.

Gedurende de stage werkt de student aan het

oplossen van een specifiek probleem. Studenten
kunnen een opdracht kiezen uit de stagedatabank of
zelf een opdracht en stageplek zoeken. Alle

stageopdrachten worden vooraf beoordeeld door de

Hogeschool HAS Den Bosch. Alle stageopdrachten
worden door de studenten geëvalueerd en deze

evaluaties zijn ¡nzichtelijk voor andere studenten.
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Elke student van Hogeschool HAS Den Bosch is

verplicht stage te lopen in het buitenland. De eisen

die aan deze stage worden gesteld zijn eveneens

vastgelegd in de stagehandleiding. Het verslag van

de stage wordt in het Engels of in de taal van het
stageland geschreven. Vierdejaars studenten en

alumni hebben in het gesprek met de visitatie-
commissie aangegeven dat de buitenlandstage als

waardevol wordt ervaren, met name voor hun
persoonlijke ontwikkeling. Het lukt echter n¡et alt¡jd
om ook een inhoudelijk waardevolle stageplaats te
vinden. Omdat de visitatiecommissie van mening is

dat juist ook de inhoudelijke component van de

buitenlandstage waardevol kan zijn, adviseert zij de

opleiding aandacht te besteden aan de kwaliteit van

de buitenlandse stageplaatsen.

Uit de gevoerde gesprekken bl¡jkt dat studenten niet
vaak kiezen voor een stage op het gebied van

kwaliteitsmanagement. Dit omdat studenten tijdens
een dergelijke stage vaak procedures en

werkinstructies moeten schrijven. Studenten zien dit
niet als hbo-niveau en dat maakt een dergelijke
stage voor hen onaantrekkelijk. De commissíe deelt
deze mening en adviseert de opleiding om samen

met betrokken bedrijven passende stageplekken aan

te bieden en studenten te motiveren ook voor deze

richting te kiezen.

ln het vierde jaar voeren de studenten een

individuele specialisatie uit. Als voorbereiding op de

bedrijfsopdracht werken studenten vervolgens in de

Technologische Opdracht samen met studenten van

de opleiding Food Design & lnnovation. Hierdoor
heeft deze opdracht een multidisciplinair en

integraal karakter. Het werken aan specifieke

competenties staat dan ook centraal. Een voorbeeld
hiervan is het ontwikkelen van groentenijs of het
ontwikkelen van een hamburger die voldoet aan de

richtlijnen van gezonde voeding. De opleiding heeft
aangegeven dat beide voorbeelden een prijs hebben
gewonnen bij de Bachelors award van het
Voedingscentrum.

De bedrijfsopdracht vormt het afstudeerproject van

de opleiding. Studenten werken in een team (twee

studenten, een of meerdere medewerkers van het
bedrijf en docent) aan een concreet bedrijfs-

probleem. Omdat hierover resultaatafspraken

worden gemaakt met het bedrijf waar de opdracht
wordt uitgevoerd, ervaren de studenten een

werksetting zoals zij deze ook na hun afstuderen
zullen aantreffen. Dit wordt bevestigd door de

huidige vierdejaarsstudenten en alumni.

Het onderdeel Personal Skills & Competences (PSC)

loopt door de gehele opleiding heen. Het bestaat uit
persoonlijke coaching van de student, training van
(bedrijfscommunicatieve) vaardigheden (zoals

presenteren, projectmatig werken en rapporteren),
extra taalcompetenties naast Engels en studie-
relevante activiteiten als excursies.

Studenten worden vanaf de start van de opleiding
geconfronteerd met onderzoeksvaardigheden,
doordat zij vanaf het eerste jaar onderzoeks-
opdrachten uitvoeren. ln het vierde jaar volgen de

studenten de verplichte module methoden en

tech nieken.

De avondopleiding duurt een jaar en bestaat in de

eerste helft uit keuzemodules (gericht op sector-
specialisatie) en het profileringsproject (gericht op
kwaliteitsmanagement of technologisch manage-

ment). ln de tweede helft volgen de studenten de

module Bedrijfsvoering en voeren zij de

afstudeeropdracht uit. De afstudeeropdracht heeft
een andere vorm dan die van de dagopleiding.
Studenten van de avondopleiding studeren indivi-
dueel af, veelal bij het bedrijf waar ze al werkzaam

zijn.

Voor de opleiding Voedingsmiddelentechnologie zijn

drie lectoraten van belang: Voeding en Gezondheid,

Voeding en lnnovatie en Duurzame Wereldvoedsel-
voorziening. De lector op het gebied van Voeding en

lnnovatie is betrokken geweest bij de eerste opzet
van de studierichting Food & Health, terwijl de lector
op het gebied van Voeding en Gezondheid zich inzet
voor de verdere ontwikkeling van deze studie-
richting. De lector Duurzame Wereldvoedsel-
voorziening heeft binnen de opleiding het thema
duurzaamheid geïntegreerd. Zes docenten van de

opleiding participeren in de kenniskring verbonden
aan een lectoraat. Docenten met wie de

visitatiecommissie gesproken heeft, hebben
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aangeven dat groepjes studenten nu drie
technologische opdrachten uitvoeren voor het
lectoraat Voeding en Gezondheid. Deze opdrachten
gaan over vezels, zout in brood en vruchtensappen.

Studenten voeren in het tweede jaar een project uit
op het gebied van duurzaamheid. Bij de beoordeling
van deze projecten is ook de lector betrokken.
Daarnaast voeren studenten in de oriëntatiestage in

het tweede jaar een duurzaamheidscan uit.
Studenten hebben in het gesprek met de

visitatiecommissie bevestigd dat met name

duurzaamheid een terugkerend thema is in het
programma. De commissie is van mening dat met

name het lectoraat Duurzame Wereldvoedsel-
voorziening goed verankerd is in het programma.

Actueel

Het programma is ontwikkeld vanuit de eisen en

wensen van het werkveld en wordt bijgesteld als het

werkveld daaraan behoefte heeft. Hiertoe vindt
frequent overleg plaats met dat werkveld. Dit

gebeurt via de jaarlijkse werkveldscans, maar ook

door middel van het contact van docenten met

bedrijven in het kader van onderwijsprojecten,
stages en bedrijfsopdrachten. Tijdens deze

contactmomenten wordt onder meer gesproken

over verbetering van de inhoud van het programma.

De vertegenwoordigers uit het werkveld die de

visitatiecommissie heeft gesproken, bevestigen dit
beeld. Daarnaast vindt in het vierde jaar een

verplicht gastcollege programma plaats, waaraan

studenten en docenten deelnemen. Hiermee wordt
actuele kennis en ervaring vanuit de beroepspraktijk

direct in de opleiding ingebracht. Vierdejaars

studenten met wie de commissie gesproken heeft,

zijn hierover zeer enthousiast. Ook de andere

studenten Beven aan dat er ieder blok wel een paar

lessen door gastdocenten worden verzorgd. De

studenten waarderen dit zeer en merkten op dat
deze lessen ook meegenomen worden in de toetsing

van de betreffende module.

Studenten worden via module-evaluaties gevraagd

naar input voor aanpassingen in het programma.

Daarnaast vinden er thema-evaluaties plaats met

docenten en studenten, waarbij verbetervoorstellen

worden gedaan. Ook binnen de opleidingscommissie

wordt regelmatig gesproken over de actualiteit van

het curriculum.

De visitatiecommissie heeft de literatuur van de

opleiding ingezien en geconstateerd dat de opleiding
gebruik maakt van actuele en relevante literatuur.

lnternationalisering is HAS breed in ontwikkeling en

als speerpunt gedefinieerd. ln 2OO7 is een

adviesnotitie geschreven die nu per opleiding een

vervolg moet krijgen. Binnen de opleiding wordt
internationalisering ingevuld met de verplichte

buitenlandstage, vier modules Engelse taal, het

vreemde talentraject, de buitenlandse excursieweek

en uitwisseling met KATHO Roeselare (België) en

internationale literatuur. Daarnaast wordt in de

module Wereldvoedselvoorziening en in het project

Mens, voeding en wereld expliciet aandacht besteed

aan internationale ontwikkelingen. Studenten met

wie de commissie gesproken heeft, vinden dat het

Engels meer geïntegreerd kan worden aangeboden.

Bijvoorbeeld door het verzorgen van een presentatie

in het Engels of het vaker schrijven van een verslag

in het Engels (naast het verslag van de

buitenlandstage). Ook geven de studenten aan dat

het niveau van Engels erg verschilt tussen studenten

onderling.
De commissie adviseert de opleiding Engels meer
geïntegreerd en praktijkgericht in het programma

aan te bieden. Naast de hierboven genoemde

voorbeelden kan dit ook door Engelse dictaten en

literatuur te gebruiken.

Didactisch concept

De opleiding heeft gekozen voor een didactisch

concept dat uit gaat van 'zelfstandig werken naar

zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren'. Dit houdt
in dat de verantwoordelijkheid voor de sturing van

het leerproces geleidelijk van de docent naar de

student wordt overgedragen. De student leert onder

begeleiding van de docent steeds zelfstandiger te
leren. Het leerproces bestaat daarbij uit vier fasen:

leerdoelen ->

leerresultaten ->

Naarmate de tijd vordert gaat de student steeds

zelfstandiger door deze fasen heen. De

visitatiecommissie heeft gezien dat in de
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onderwijsregeling is opgenomen hoe dit wordt
uitgewerkt in activite¡ten van docenten en

studenten. Binnen het didactisch concept streeft de
opleiding naar beroepsgericht en competent¡e-
gericht leren. Dat wil zeggen dat de student
gedurende de opleiding intensief kennis maakt met
de beroepspraktijk. Deze thema's hebben betrekking
op relevante thema's uit de beroepspraktijk.
Daarnaast komt de wijze waarop studenten aan deze
thema's werken steeds meer overeen met de
werkwijze in de beroepspraktijk (projectmatig
werken). De laatste fase van de opleiding, de
afstudeerfase is competentiegericht.
Omdat in de beroepspraktijk het leren vaak in teams
plaats vindt, voeren de studenten tijdens de
opleiding in groepjes projecten uit. Daarbij worden
ze gestimuleerd van elkaar te leren en elkaar
feedback te geven. De visitat¡ecommissie is van
mening dat de werkvormen van de opleiding
aansluiten bij het didactisch concept. 7o zijn
bijvoorbeeld de projecten in de eerste fase van de
opleiding gesloten geformuleerd en wordt er met
behulp van probleem gestuurd onderwijs naar een

einddoel toegewerkt. Later in de opleiding wordt via
voorgestructureerde werkvormen naar een meer
open vorm van projectonderwijs toegewerkt. Naast
PGO, projectonderwijs en het gastcollegeprogramma
maakt de opleiding gebruik van hoor-, ínstructie- en

werkcolleges, practica, trainingen, stages en

excursies. De groepen hebben een maximale
omvang van dertig studenten. Het aantal lesuren
varieert per module. ln het eerste jaar hebben de
studenten gemiddeld 21 lesuren per week. ln het
vierde jaar volgen de studenten in de eerste twee
blokken 13 lesuren per week.

Samenhang

De samenhang in het programma wordt op diverse
manieren geborgd. Het onderwijsprogramma is

opgebouwd uit modules die variëren in omvang en

bestaan uit een aantal vakgebieden die inhoudelijk
met elkaar samenhangen. Binnen een blok hangen
de modules die parallel aan elkaar worden
aangeboden met elkaar samen. Zo staat in het
eerste blok van de opleiding het thema Food and
Nutrition centraal. Hierbinnen volgen de studenten
de modules Voeding en gezondheid, Productkennis

en voeren ze het project voeding en gezondheid uit.
ln de eerste module wordt aandacht besteed aan de
basistheorie en vaardigheden op het gebied van
voedingsleer, leren studenten over de fysiologie van

de mens en elementaire beginselen van
levensmiddelenwetgeving. ln de module Product-
kennis komt de chemie van biomoleculen aan de
orde. Daarnaast leren studenten in deze module
over suikers, stikstofverbindingen zoals eiwitten en

maken ze kennis met grondstoffen. Voor de
ontwikkeling van vaardigheden heeft de opleiding
een aantal leerlijnen ontwikkeld op het gebied
presenteren, samenwerken, rapporteren, project-
matig werken en PGO (probleemgestuurd
onderwijs). Binnen ieder blok is sprake van een
evenwichtige verhouding tussen vakmodules, gericht
op theorie en vaardigheden, en projectmodules,
gericht op de toepassing hiervan. ln de eerste twee
jaar bestaat ieder blok uit twee vakmodules en een
projectmodule. Naast deze samenhang in blokken en

modules kent de opleiding ook een opbouw van
algemeen (propedeuse) naar specifiek (afstudeer-
richtingen). Studenten met wie de visitatiecommissie
gesproken heeft, vinden het fijn dat er altijd een
relatie met de praktijk wordt gelegd. Ook de
koppeling van modules aan projecten wordt door de
studenten gewaardeerd.

Studeerbaarheid

De opleiding bevraagt studenten en alumni
periodiek over de kwaliteit van het onderwijs-
programma en de effectiviteit daarvan voor het
functioneren in het werkveld. Ook informele
gesprekken kunnen leiden tot aanpassing van het
onderwijsprogramma. Uit studentenquêtes blijkt dat
studenten het programma voldoende uitdagend
vinden. Ze worden goed op de praktijk voorbereid en

zijn tevreden over de opzet.

Studiebegeleiding

ln het kader van de eerder genoemde PSC traject
krijgt iedere student een persoonlijke coach. Deze

coach begeleidt de student gedurende het hele
studietraject en ondersteunt in het maken van
keuzes die van belang zijn voor de persoonlijke
ontwikkeling van de student. De student heeft elke
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tien weken een gesprek met de coach. De studenten
met wie de visitatiecommissie gesproken heeft, zijn

zeer te spreken over de coaching. De coaching heeft
vooral bettrekking op de persoonlijke ontwikkeling
van de student, planning en de keuzes die je tijdens
de opleiding maakt. Studenten vinden het prettig dat
ze gedurende de hele opleiding een coach hebben.
Voor uitgebreidere ondersteuning kan een student
terecht bij de studieadviseur.

lnstroom

De opleiding hanteert de wettelijke toelatingseisen
en stelt daarbij in sommige gevallen een extra eis

aan het profiel van een aankomende student. Van

HAVO- en VWO-kandidaten met het profiel

Economie en Maatschappij wordt verwacht dat zij

ook het vak scheikunde (1) gevolgd hebben. HAVO-

en VWO-kandidaten met de profielen Natuur en

Techniek of Natuur en Gezondheid kunnen zonder
aanvullende eisen instromen. Studenten die de

vierjarige mbo-opleiding MAS Levensmiddelen-

technologie (met doorstroom certificaat scheikunde
en wiskunde) afgerond hebben, kunnen een drie
jarig programma volgen. Circa driekwart van de

instromende studenten is afkomstig van het HAVO.

Van instromende studenten van de avondopleiding
wordt verwacht dat zij beschikken over minimaal

drie jaar ervaring in de beroepspraktijk, alle kern-

cursussen en vaardigheden van het tweejarige
certificaatprogramma hebben afgerond, een profiel
pakket met een voldoende hebben afgerond en dat
de algemene hbo-kernkwalificaties aantoonbaar

aanwezig zijn. Kandidaten doen een verzoek om

toegelaten te worden tot de avondopleiding. Tijdens

een intakegesprek met de coördinator van de

avondopleiding wordt bepaald of de kandidaat aan

alle voorwaarden voldoet en al dan niet kan worden

toegelaten.

Docenten

Het kernteam dat verantwoordelijk is voor het

onderwijs van de opleiding bestaat uit zevenendertig

docenten. De docenten geven zowel in de dag- als in

de avondopleiding les. Dit laatste zorgt ervoor dat

docenten continu in aanraking komen met de

beroepspraktijk en de relatie tussen de lesstof en de

beroepspraktijk. ln de avondopleiding geven de

docenten les aan studenten die immers werkzaam

zijn in de beroepspraktijk. De visitatiecommissie

heeft geconstateerd dat het docententeam

voldoende geëquipeerd is om het onderwijs van de

opleiding te verzorgen. De docenten zijn opgeleid in

een voor de opleiding relevant vakgebied en/of
hebben werkervaring in het vakgebied. De docenten
weten in de regel een goede verbinding te maken

met die beroepspraktijk. ledere docent is immers

betrokken bij onderwijsprojecten in het werkveld,
stagebegeleiding en participeert in de bedrijfs-

opdrachten.
Van de docenten uit het kernteam zijn er twaalf HBO

opgeleid en vijfentwintig academisch geschoold.

Daarvan zijn twee docenten gepromoveerd. De

studentdocent ratio voor de sector Food & Business

is over de afgelopen vier jaar gemiddeld 1L,7. ùe

studentdocent ratio voor de opleiding was afgelopen
studiejaar 9,2. Beide ratio's z¡jn gunstig ten opzichte
van het landelijk gemiddelde. De uitvoering van het

onderwijs wordt verzorgd door de moduleteams en

themateams. ln deze teams werken de docenten

samen aan de vormgeving van het onderwijs.

Startende docenten worden in het eerste jaar dat zij

bij de opleiding werkzaam zijn bijgeschoold op

didactisch niveau. Zij krijgen ook een ervaren docent

als mentor toegewezen. Daarnaast worden docenten
gefaciliteerd zich bij te scholen op hun vakgebied. Dit

wordt bevestigd door de docenten die de visitatie-
commissie heeft gesproken. Zo hebben de docenten
vorig jaar onder begeleiding een intervisie traject
gevolgd gericht op problemen die docenten in het

onderwijs tegen komen. Bijvoorbeeld op het gebied

van inhoud, planning of coaching. Deze intervisie
wordt nu voortgezet onder begeleiding van HAS

docenten. Docenten bevestigen dat ook in de

functioneringsgesprekken persoonlijke ontwikkeling

onderwerp van gesprek is. Voorbeelden hiervan zijn

door docenten gevolgde cursussen op het gebied

van 'sustainable food' en projectmatig werken. De

opleiding organiseert daarnaast vier keer per jaar

een studiedag voor alle medewerkers. Tijdens deze

dagen komen onder andere de werkveldscan, de

eindkwalificaties, toetsbeleid en internationalisering

aan de orde.
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Docenten hebben in het gesprek met de
visitatiecommissie aangegeven dat zij allemaal de rol
van coach vervullen. Zij hebben daarvoor een
training gevolgd. Daarnaast komen de coaches een
keer per blok bij elkaar voor overleg.
Studenten hebben door middel van de module-
evaluaties de mogelijkheid aan te geven wat zij van
de docenten vinden. Deze evaluaties gebruikt de
opleidingsdirecteur in de beoordelinggesprekken
met de docenten. ln de gesprekken met de studen-
ten heeft de visitatiecommissie ervaren dat de
studenten zeer tevreden zijn over hun docenten. Zij
zijn enthousiast over de docenten en geven hoog op
over de persoonlijke, informele en huiselijke sfeer.
Daarnaast zijn docenten altijd bereid studenten te
helpen. De visitatiecommissie is onder de indruk van
het enthousiasme van de docenten en de passie
waarmee zij hun vak uitoefenen. Dit wordt
ondersteund door de feedback van de studenten
over de docenten, maar ook door de hoge
medewerkertevredenheid die uit een HAS breed
onderzoek is gebleken. Ruim gO% van de
medewerkers heeft vaak, bijna altijd of altijd plezier
in zijn werk. Dít uit zich eveneens in een relatief laag
percentage ziekteverzuim (2,4%1.

Faciliteiten

Hogeschool HAS Den Bosch is gehuisvest in een
modern gebouw dat zowel per openbaar vervoer als

per auto goed bereikbaar is. De in het gebouw
aanwezige ruimtes sluiten goed aan bij . de
werkvormen die de opleiding hanteert. Zo zijn er
kleinere en grotere lokalen voor hoor-, instructie- en
werkcolleges, PGO en voor overleg tussen studenten
onderling over projecten. De opleiding beschikt over
goed geoutilleerde praktijklaboratoria voor
levensmiddelenchemie, levensmiddelenfysica
(combilab), levensmiddelenmicrobiologie (cursorisch

en afstudeerlab) en productontwikkeling. Voor dit
laatste wordt nu het Food Design Center gebruikt.
De bouwplannen voor een nieuw Product
Development Center worden op dit moment
geconcretiseerd. De opleiding beschikt ook over een
technologiehal. ln deze hal zijn verschillende
praktijkruimten te vinden op het gebied van
procestechnolog¡e, bakkerij, zuivel, dranken en
vleestechnologie. De commissie waardeert deze
faciliteiten, waarmee de studenten gedurende de
opleiding in aanraking komen met apparatuur die
ook in de beroepspraktijk gebruikt wordt.

Daarnaast kunnen studenten gebruik maken van een
aantal algemene voorzieningen zoals draadl.oos
internet, een mediatheek en het studiepaleis, dat
beschikt over literatuur en digitale media voor alle
vakgebieden die voor de opleiding relevant zijn. Al
deze faciliteiten zijn ook beschikbaar voor studenten
van de avondopleiding.
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3. Toetsing en gerea liseerde eind kwa lificaties

De opleiding beschikt over een adequddt systeem vdn toetsing en toont don døt de beoogde eindkwdlíf¡cdties worden gereoliseerd.

Toellchtlng: Het gerealiseerde niveau bl¡jkt uit de tussentljdse en afslu¡tende toetsen, de afstudeemerken en de wijze waarop afgestudeerden in de prâktijk of ¡n

een veruolgopleiding functioneren. De toetsen en de beoordeling zijn valide, betrouwbaar en voor studenten inzichtelijk.

De visitatiecommissie kwalificeert op grond van de gesprekken en de onderliggende documentatie de toetsing en

gerealiseerde eindkwalificaties als goed. De eindkwalifícaties spelen een centrale rol bij de beoordelingen en

evaluaties. Zij vormen de kapstok van het beoordelingssysteem. Uiteindelijk wordt het realiseren van de

eindcompetenties vastgesteld in het afstudeertraject, dat bestaat uit de technologische opdracht (die studenten in

groepjes uitvoeren, met studenten van de opleiding Food Design), de individuele specialisatie en de

bedrijfsopdracht (ook in groepjes). De eindresultaten tonen dat de opleiding studenten opleidt tot degelijke

technologen. Dit is ook bevestigd door vertegenwoordigers van het beroepenveld met wie de commissie

gesproken heeft. De beoordeling van de toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties wordt goed uitgevoerd. Dit

komt mede tot stand doordat er meerdere beoordelaars worden ingezet, de beoordelingscriteria helder

geformuleerd zijn, en het niveau duidelijk Hbo-bachelorniveau is.

Valide De opleiding streeft ernaar om zoveel mogelijk

integrale toetsen af te nemen, op basis van

realistische beroepssituaties. Daarnaast voeren de

studenten in de eerste fase van de opleiding
projecten uit bij bedrijven, waarbij de bedrijven ook

betrokken worden bij de beoordeling. ln het

afstudeertraject van de opleiding worden resultaat-

afspraken gemaakt met bedrijven over de uit te
voeren projecten.

Daarnaast hecht de opleiding veel waarde aan het
geven en ontvangen van feedback. Docenten geven

studenten feedback op het resultaat en op het

leerproces. Daarnaast beoordelen studenten zichzelf

en elkaar. Door feedback te geven aan elkaar leren

studenten zich ook een oordeel te vormen over de

eigen prestaties en capaciteiten. Deze zelfbeoor-

deling is volgens de opleiding van belang om sturing

te kunnen geven aan de eigen ontwikkeling. Hierin

vormt het onderdeel Personal Skills & Competences

een belangrijk instrument. Studenten hebben in het
gesprek met de visitatiecommissie bevestigd dat ze

feedback aan elkaar geven. Daarbij geven ze

bijvoorbeeld individueel aan wie wat voor cijfer

verdient bij de groepsopdracht. Studenten merken

op dat dit ¡n het eerste jaar best lastig is maar

naarmate de opleiding vordert makkelijker wordt.

Het toetsbeleid van de opleiding is recent vastgelegd

in een uitgebreid beleidsdocument. Onderdeel van

het toetsbeleid is het toetsplan. Hierin maakt de

opleiding zichtbaar op welke wijze het toetsbeleid
vormgegeven wordt. ln het toetsplan worden per

eindkwalificatie (competentie) en bijbehorende

beheersindicatoren de toetsvormen weergegeven.

Ook wordt de weging van de verschillende toets-
vormen daarin aangegeven. De opleiding gebruikt

een mix van verschillende toetsvormen:
- Schriftelijke toets
- Mondelinge toets
- Practicumbeoordeling
- lndividuele of groepsopdrachten

- lndividueel of groepsverslag

- lndividuele of groepsbeoordeling proces

- Zelfreflectie
- Presentatie
- Aanwezigheid

Hiermee heeft de opleiding voldoende instrumenten

in handen om per onderdeel een passende toets-
vorm in te zetten, zodat ook kan worden getoetst

wat met de eindkwalificaties wordt beoogd, aldus de

visitatiecommissie. Het leren in de praktijk speelt

een grote rol in de opleiding. Dit betekent dat ook de

beoordeling en toets¡ng in de prakt¡jk belangrijk is.
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De opleiding maakt gebruik van duidelijke beoor-
delingsformulieren voor zowel docenten als
bedrijven. De visitatiecommissie constateert dat
deze formulieren veel aandacht besteden aan de
persoonlijke vaardigheden van de student en in
mindere mate aan de vakbekwaamheid. Naar de
mening van de visitatiecommissie is het belangrijk
meer aandacht te besteden aan dit laatste element
op het beoordelingsformulier, omdat dit eveneens
onderdeel u¡tmaakt van een reêle beroepscontext.
Daarnaast adviseert de visitatiecommissie om ook in
het beoordelingsformulier aandacht te blijven
besteden aan de beargumentering van de beoor-
deling.

De toetsing van de avondopleiding vindt op dezelfde
manier plaats als bij de dagopleiding. tdentieke
modules worden op dezelfde manier getoetst en
beoordeeld.

De Hogeschool HAS den Bosch kent een centraal
examenreglement. Hierin is beschreven dat er een
centrale examencommissie is met een aantal
formele taken, waaronder het College van Bestuur
adviseren, richtlijnen vaststellen en toezicht houden
op de uitvoering van de examenregeling. Daarnaast
kent iedere opleiding een opleidingsexamen-
commissie, bestaande uit drie docenten. Deze
commissie houdt zich bezig met de vaststelling en
uitreiking van getuigschriften, verlenen van vrij-
stellingen en ontheffingen en de afhandeling van
bezwaren. HAS breed wordt gewerkt aan een
nieuwe invulling van de examencommissies op basis
van de richtlijnen uitgevaardigd door de HBO Raad.

Betrouwbaar

De competenties zijn leidend voor de toetsíng. De
opleiding heeft de competenties uitgewerkt naar
beheersingsniveau en per niveau beheersindicatoren
geformuleerd. ln het toetsplan wordt per beheers-
indicator aangegeven in welke modules (en in welk
onderdeel) deze wordt getoetst en op welke wijze
deze wordt getoetst.

Om te zorgen voor uniforme beoordeling heeft de
opleiding een aantal kwaliteitscriteria geformuleerd.
ledere toets is gebaseerd op de leerdoelen, van
docenten wordt verwacht dat zij d¡t kunnen

beargumenteren. Daarnaast worden er vooraf
passende beoordelingscr¡teria opgesteld. Op basis
hiervan kunnen leerprestaties intersubjectief (door
verschillende beoordelaars) worden beoordeeld. De
toetsen sluiten qua vorm en inhoud aan bij de
werkvorm. En bij het beoordelen van toetsen van
onderwijseenheden groter dan 1 EC zijn altijd
meerdere docenten betrokken.

De docenten dragen zorg voor de constructie van
toetsen en opdrachten en hebben een centrale rol
bij de beoordeling hiervan. Zij ontwikkelen
antwoordmodellen, beoordelingsformulieren en
geven kaders voor (zelf)beoordeling. Stage- en
bedrijfsbegeleiders en externe opdrachtgevers zijn
incidenteel medebeoordelaar bij projecten en
structureel medebeoordelaar bij afstudeerprojecten
en stages. Studenten hebben regelmatig een rol als
medebeoordelaar. De beoordeling door studenten
heeft betrekking op onderdelen als participatie,
probleemoplossend vermogen, samenwerking, com-
municatie en attitude. Daarnaast wordt studenten
tijdens de technologische opdracht gevraagd zichzelf
te beoordelen tegen de achtergrond van het
(competentie)profiel van de opleiding.

Zoals bij standaard 2 aangegeven worden de
bedrijfsopdrachten (afstudeeropdrachten) verwor-
ven door HAS KennisTransfer. HAS KennisTransfer
maakt hierover resultaatafspraken met de bedrijven
waarvoor een opdracht wordt uitgevoerd. Dit brengt
een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee
voor het team dat de opdracht uitvoert (doorgaans
twee studenten en een docent). Als studenten niet
het gewenste resultaat leveren, zullen docenten en
studenten moeten zorgen dat dit alsnog wordt
bereikt. ln een dergelijke situatie geven docenten
aan dat dit wordt meegewogen in de beoordeling
van de studenten.

Studentbeeld

De toetsvormen worden aan het begin van ieder
studiejaar definitief vastgelegd in de module-
beschrijvingen. Hierin wordt ook aangegeven hoe in
die module de weging van de verschillende toetsen
plaatsvindt. Ook wordt aangegeven hoe en wanneer
toetsen kunnen worden herkanst. Uit het gesprek
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dat de visitatiecommissie voerde met studenten,
bleek dat zij een redelijk beeld hebben van waar ze

op beoordeeld worden. Studenten hebben bevestigd

dat modules met een theorietoets afgesloten
worden. Daarnaast worden ook practicumverslagen

en opdrachten meegenomen in de beoordeling van

een module. Studenten zijn op de hoogte van de

weging van de verschillende onderdelen. De toetsen
sluiten volgens de studenten goed aan bij de

bestudeerde stof.

Gerealiseerd eindniveau

Tijdens het visitatiebezoek heeft de visitatie-
commissie diverse toetsen bestudeerd en geconclu-

deerd dat deze aan de maat zijn. De

praktijkcomponent vormt de boventoon in de

toetsing, maar ook kennis wordt stevig getoetst. De

opleiding meet tijdens de afstudeerfase in het vierde
jaar of de beoogde eindkwalificaties worden gerea-

liseerd. Bij de sectorspecialisatie en de methoden en

technieken van de functiespecialisatie worden de

vakinhoudelijke bekwaamheid (en het kunnen

toepassen hiervan) van de student getoetst.

Bij de individuele specialisatie toetst de opleiding het
individuele leervermogen van de student. Bij dit
onderdeel specialiseert de student zich in een

onderdeel dat niet ((voldoende) diepgaand) in het
curriculum wordt behandeld. De student houdt een

verdediging voor twee docenten en medestudenten.

ln de technologische opdracht ontwikkelen de

studenten in groepjes een product waarbij de

nadruk ligt op het oefenen van beroepsspecifieke
competenties. Studenten kunnen laten zien dat zij

de competenties passend b¡j hun eigen

functiespecialisatie op het gewenste niveau

beheersen. Dit onderdeel wordt afgerond met een
groepsverslag over de opdracht en een individuele

reflectie op de beroepscompetenties. Voorbeelden
van huidige onderwerpen van de technische
opdracht zijn koelverse fruitsappen, hennepdrank,

duurzame frisdrank en kruiden en bessen. Studenten
met wie de visitatiecommissie gesproken heeft,
geven aan dat ze zowel op de kwaliteit van het

eindproduct en het verslag als op de specifieke
competenties beoordeeld worden.

Het laatste onderdeel van de afstudeerfase is de

bedrijfsopdracht. ln de bedrijfsopdracht speelt de

opdrachtgever een rol in de boordeling. Op deze

wijze borgt de opleiding dat het gerealiseerde

eindniveau niet alleen overeenstemt met de

eindkwalificaties, maar ook met de verwachtingen
van het werkveld. Dit laatste controleert de

opleiding ook tijdens de jaarlijkse werkveldscan,

door gesprekken met bedrijven waar afgestudeer-
den hun eerste baan vinden.

De bedrijfsopdracht begint met het formuleren van

een probleemstelling. De probleemstelling is meestal

al ingevuld door de opdrachtgever en HAS

KennisTransfer. ln deze fase van de bedrijfsopdracht
worden de probleemstelling en de project-

doelstelling(en) zo concreet mogelijk gemaakt.

Daarna wordt een onderzoeksplan opgesteld. Het

onderzoeksplan (of plan van aanpak) wordt formeel

vastgesteld en ondertekend door de opdrachtgever

en de projectleider (de betrokken docent).
Vervolgens worden gegevens verzameld en

geanalyseerd en wordt een concept eindrapport
opgesteld. Het concept eindrapport wordt
bespraken met het bedrijf en indien nodig

aangepast. Tijdens de uitvoering van de bedrijfs-
opdracht zijn er regelmatig projectgroepverga-

deringen {eenmaal per twee à drie weken) waarbij

de voortgang van het project wordt besproken. De

studenten leiden en notuleren deze vergaderingen

en passen zo nodig de projectplanning of proefopzet

aan. Daarnaast is er continue afstemming binnen het
projectteam en met de opdrachtgever.
Het eindrapport wordt gepresenteerd op het bedrijf
waarvoor de opdracht is uitgevoerd. De begeleiding
wordt verzorgd door de docent, die tevens
onderdeel uitmaakt van het team, en door een of
meerdere medewerkers van het bedrijf waar voor de

opdracht wordt uitgevoerd.

Halverwege de opdracht vindt er een evaluatie-
gesprek plaats tussen de studenten en de

begeleiders. Studenten krijgen dan een formele
terugkoppeling op hun functioneren. Bij een twijfel-
achtige of onvoldoende beoordeling is de docent
verplicht aan te geven hoe studenten hun functio-
neren kunnen verbeteren. De individuele
eindbeoordeling vindt plaats conform het vier-ogen-
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principe. D¡t betekent dat de begeleidend docent en

de opdrachtgever de studenten individueel
beoordelen aan de hand van een beoordelings-
formulier. Daarna stelt de begeleidend docent
samen met een collega-docent op basis van beide
beoordelingen het eindcijfer vast.

Om er voor te zorgen dat studenten een

bedrijfsopdracht krijgen die bij hun wensen past,

wordt aan het begin van het vierde jaar geïnven-

tariseerd in welke sector en functie een student wil
afstuderen en welke bijzondere omstandigheden er
zijn (bijvoorbeeld reistijd). Daarnaast geven

studenten aan welke van deze drie aspecten zij het
belangrijkste vinden. Op basis daarvan komt de

opleiding tot een voorstel. De opleiding garandeert

dat studenten een bedrijfsopdracht krijgen die past

bij hun hoogste prioriteit. Studenten kunnen ook zelf
een bedrijfsopdracht aandragen. Deze wordt dan

door HAS KennisTransfer meegenomen in de
normale procedures. De visitatiecommissie heeft
waardering voor de afstudeerformule van de

Hogeschool HAS Den Bosch. Hierdoor kunnen

kwalitatief goede afstudeeropdrachten worden
binnengehaald en wordt intensieve begeleiding
geboden. De commissie plaatst er echter ook een
kanttekening bij. Zij is van mening dat deze

constructie niet kan garanderen dat alle studenten
een opdracht uitvoeren die aan hun wensen voldoet.
Het kan voorkomen dat kwalitatief goede

opdrachten die door studenten zelf aangedragen

worden, niet gehonoreerd worden omdat het
betreffende bedrijf niet met HAS KennisTransfer tot
overeenstemming komt.

Studenten van de avondopleiding voeren een
individuele afstudeeropdracht uit, veelal bij het
bedrijf waar ze werkzaam zijn. De opdracht bestaat
uit een literatuuronderzoek en een praktijk-

onderzoek. Studenten formuleren zelf een onder-
werp. Zij stellen een onderzoeksvoorstel op, inclusief
doelstellingen voor de literatuurstudie en het
praktijkdeel en een plan van aanpak. De studenten
krijgen na goedkeuring door de afstudeer-
coördinator een begeleider aangewezen. Bij de

beoordeling van het eindrapport wordt ook het vier-
ogen-principe gehanteerd.

Zoals eerder bij standaard twee aangegeven, ervaren

de studenten tijdens de bedrijfsopdracht een

werksetting zoals zij deze ook na hun afstuderen
zullen aantreffen. Hierdoor hebben de studenten en

alumni die de visitatiecommissie heeft gesproken

duidelijk het idee dat ze na hun afstuderen direct
aan de slag kunnen als een beginnend beroeps-

beoefenaar. Dit beeld wordt bevestigd door de

vijftien afstudeerwerken die de visitatiecommissie
heeft bestudeerd. Deze bereiken een goed

eindniveau, waardoor de visitatiecommissie over-
tuigd is dat het hbo-bachelorniveau voldoende
geborgd is in de opleiding. De commissie adviseert
de opleiding aandacht te blijven besteden aan het
juiste gebruik van noten, bronvermelding en

Nederlands. Zoals eerder opgemerkt, wordt in de

beoordelingsformulieren veel aandacht besteed aan

persoonlijke competenties. Theoretisch gezien is het
mogelijk dat een student met onvoldoende
vakbekwaamheid toch een voldoende behaalt voor
de bedrijfsopdracht. De visitatiecommissie vindt dit
niet wenselijk en adviseert dit dusdanig te wijzigen,
waardoor deze - kleine - kans volledig wordt
uitgesloten. Ze realiseert zich echter ook dat dit door
de constructie van de bedrijfsopdracht, waarbij
studenten in een team voor een bedrijf een

onderzoek uitvoeren (met resultaatverplichting), in
de praktijk niet vaak zal voorkomen. Tot slot
adviseert de visitatiecommissie voor de dag- en

avondopleiding dezelfde beoordelingsformulieren te
gebruiken.
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Bijlagen
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Bijlage 1 Visitatiecommissie

l. Overzicht panelleden en secretaris

Naam
linrhricf tihtlofntrl

Rol (voorzitter / l¡d /
student-lid / segetarís)

Ðomeindeskundige

üa / nee)

tid ia

lid ia

voorzitter neen

student neen

ils inator

lll Korte functiebeschrijvingen panelleden

lV Overzicht deskundigheden binnen panell

t 
N.B. De secretaris is GEEN panellid

secretaris november 2010

1

-s 

lecturer (Organic Chemistry, Food Technology, Food Chemistry, Food

Safetv) at the Katholieke Hoqeschool Kempen, Geel (B)

2

-is 

werkzaam als lnnovatiemakelaar Sensoriek & Structuur bij de Food &
Nutrition Delta in Wageningen, en als business development manager bij Koninklijke
Euroma B.V.

3

is van L999 tot en met 2009 onderwijsmanager en hogeschool-
portefeuillehouder geweest bij de Leidse Onderwijsinstellingen. Sinds 2011 is zij o.a. aan

AeQui verbonden als voorzitter van visitatiepanels.

4 studeert Taal- en cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht en

verwacht in 2012 haar BSc graad te verkrijgen (minor: Bestuurs- en

Organisatiewetenschappen).

Deskundisheid Ðe deskundioheíd bliikt uit:
deskundigheid ten aanzien van de
ontwikkelingen in het vakgebied

De heer I heeft een innovatie-functie in het

werkveld: hij opereert op het vlak van

productdevelopment - technologie - commercie bij
Euroma; in zijn rol als innovatiemakelaar heeft hij een

technisch commerciële rol.
De heer I is sinds 25 jaar hogeschooldocent
(Organic Chemistry, Food Technology, Food Chemistry,

Food Safety), projectleider (Research Group Constructed
Wetlands (since 1994)) en Scientific Advisor Certipro
(een Belgisch certificerend instituut).

l internationale deskundigheid Def werkzaam Hogeschool Kempen in Geel,
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en voorts actief in diverse internationale projecten op
zijn vakgebied.

De heer Den Uijl werkt in zijn business development
functie nauw samen met internationale bedrijven en

instituten.
werkvelddeskundigheid in het voor de
opleiding relevante beroepenveld

De hee[ ! heeft vanuit zijn functies brede
deskundigheid opgebouwd op het gebied van innovaties
in bijna alle sectoren van de voedingsmiddelenindustrie
met MKB-bedrijven en multinationals.

ervaring met het geven en
ontwikkelen van onderwijs op het
desbetreffende opleidingsniveau en
deskundigheid ten aanzien van de
door de opleiding gehanteerde
onderwijsvorm(en )2

De heerf is sinds 1986 docent aan Hogeschool

Kempen.

- 

is thans actief als onderwijs-adviseur.
Tot en met 2009 was zij manager onderwijs bij de LOI en

in die hoedanigheid betrokken bij competentiegerichte
onderwijsin novatie.

e. visitatie-of auditdeskundigheid heeft vele v¡s¡taties begeleid. Verder
is zij door NVAO gecertificeerd als secretaris.

l. studentgebonden deskundigheid studeert aan de UU, tevens is was
zij in 2OtO-2011 voorzitter van de studievereniging
behorende bij Taal- en Cultuurstudies.

Curricula Vitae

-

December 1986 - date: Lecturer Department Agro- and Biotechnology at the Katholieke Hogeschool Kempen,
Main activities and responsibil¡ties include teaching (Organic Chemistry, Food Technology, Food Chemistry,
Food Safety), project leader: Research Group Constructed Wetlands (since 1994), and scientific advisor
Certipro (Belgian Certification Organism Small Scale Wastewater Treatment).

Also: lndependent lnstructor
. IPV - IFP lnitiatíeven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid, Anderlecht, Belgium
. Occupation or posit¡on held lnstructor - Trainer (Food Hygiene, Technology, Quality Systems)
r Main activit¡es and responsibilities Training in Food lndustry (e.g. LU General Biscuits, RBV Leaf Belgium,

Astra Sweets, BVG

o Belgische Vereniging van Groentenverwerkende Bedrijven, Citrusco-Doehler, Mondi Foods, Liebig, Kim's
Chocolates,...)

I heeft Levensmiddelentechnologie gestudeerd aan de Wageningen Universiteit. Van 1983 tot
1990 heeft!als Applicatie Manager gewerkt bij Purac Biochem B.V. te Gorinchem. Sinds 1990 werktl
bij Koninklijke Euroma B.V. te Wapenveld, in de eerste jaren als Hoofd Productontwikkeling en sinds enigetijd
als Business Development Manager.

Hij is deels verantwoordelijk voor technologische ínnovaties binnen Euroma (o.a. Prima Pura
stoombehandeling), en daarnaast ook voor nieuwe product- en applicatieconcepten op het gebied van smaak
en structuur (o.a. coatings voor aardappelen en vlees, zout- en vetreductie). Op dit moment if ook -

' H¡eronder worden bijvoorbeeld verstaan afstandsonderwijs, werkplekgerelateerd onderwijs, flexibel onderwijs, competent¡egericht onderwijs

of onderwijs voor excellente studenten.
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sinds 2008 - parttime werkzaam als lnnovatiemakelaar Sensoriek & Structuur bij de Food & Nutrition Delta in

Wageningen. Hier heeft hij tot taak om - samen met een team van lnnovatiemakelaars en met het Ministerie

van Economische Zaken (Agentschap NL) - de innovatiekracht van de Nederlandse

voedingsmiddelenindustrie te ondersteunen en te versterken door middel van het bijeen brengen van

partijen rondom innovatieprojecten.

- 

heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Leiden (19971. Zij is vervolgens werkzaam
geweest bij de rechterlijke macht en heeft in 1999 de overstap gemaakt naar het onderwijs. Zij is gedurende

tien jaar verbonden geweest aan de Leidse Onderwijsinstellingen. ln haar functie als businessunit manager

bepaalde zij de productontwikkelingsstrategie en marktpositie van haar businessunit. Zij was

eindverantwoordelijk voor de initiatie, realisatie, innovatie, kwalite¡t en actualiteit van een groot aantal

opleidingen, variërend van korte functiegerichte cursussen tot middelbare en hogere beroepsopleidingen en

master studies. Vanuit deze positie heeftfniet alleen kennis verworven van de gehele beroepskolom,

maar ook aan de wieg gestaan van de invoering van een aantal onderwijsvernieuwingen zoals het

competentiegerichte onderwijs in combinatie met afstandsleren. ln 2009 heeft zij samen met I
opgericht,eenadviesbureauVoorinstellingenvoor

beroepsonderwijs. Daarnaast heeft zij verschillende keren opgetreden als panelsecretaris bij visitaties.

is vierdejaars bachelorstudente Taal- en Cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht. Haar

hoofdrichting is Politieke Geschiedenis en lnternationale Betrekkingen. Daarnaast heeft zij een honoursminor

aan de faculteit Geesteswetenschappen succesvol afgerond en volgt zij nu de minor Bestuurs- en

Organisatiewetenschappen. Naast haar studie is ze ook erg actief in het studentenleven. ln 2010-2011 was zij

voorzitter van de studievereniging van Taal- en Cultuurstudies en in 2011-20t2 zal zij de Universiteit Utrecht

vertegenwoordigen op een tweetal internationale simulaties van de Verenigde Naties, te weten in Cambridge

en aan Harvard. Daarnaast heeft zij reeds in verschillende visitatiecommissies de rol van studentlid vervuld.
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Bijlage 2 Programma visitatie

Dag 1: verkenning 4 oktober 2011

72.30 - 74.00 Aankomst commissie

Werklunch en interne vergadering

14.00 - 14.30 Bestuur en directie
Kennismaking, doel en programma visitatie

14.30 - 15.00 Etalagemoment
Mogelijkheid tot het profileren van de opleiding

15.00 - 16.00 lnloopspreekuur
Mogelijkheid voor studenten en medewerkers voor gedachtewisseling met
commissie, tevens bestudering van documenten

16.00 - 17.00 Werkveldcommissie

Aansluiting van opleiding op werkveld, toets¡ng en afstuderen

- 

(KTBA Belgium NV., directeur, KBTA Kwaliteitszorg,directeur)
(GEA CT, Product manager processing)

(lnterfood BV, Commercial director lngredients)

- 

(Henri b.v., Operations manager)

- 

(Unilever, projectmanager R&D en QA, Eplusgroep, mede-eigenaar,
Damsteeg Advies & lnterim management , eigenaar, interim-manager en consultant)

Alumni

Aansluiting van opleiding op werkveld, toetsing en afstuderen

t7.OO - 77.75 Terugkoppeling van eerste bevindingen, bepalen aandachtspunten voor dag 2

Dag 2: verdieping 11 oktober 2011

09.30 - 10.00 Aankomst commiss¡e
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10.00 - 11.30

11.30 - 12.00

12.00 - 13.00

Doce nte n (i n cl usief ofvoo rdig i n g exa me nco m m iss¡e )
Doelen van de opleiding, programma, toetsing, kwaliteit docenten

lntern commissieoverl eg

Studenten von de leerjoren 7 tot en met j (inclusief afvaordiging opleidingscommissie)

Programma, toetsing, kwaliteit docenten

13.00 - 14.00 Lunch en documentenbeoordeling

14.00 - 15.00 Studenten joar 4
Toetsing, afstudeerbegeleidin g

I

15.00 - 15.30 Avo ndstude nte n (ja o r 4)

Toetsing, afstudeerbegeleiding

15.30 - 17.00 Aanvullend onderzoek, formuleren conclusies

17.00 - 17.30 Terugkoppeling resultaten, afsluiting van de visitatie
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Bijlage 3 Kwantitatieve gegevens

1. ln-, door- en uitstroomgegevens van - zo mogelijk - de laatste 6 cohorten.

Tabel m doorstroom en itstroo sda

Tabel Instroom- en uitstroomgegevens avondopleiding VM

2. Gerealiseerde docent-student ratio

VM

54 70,4 57,4 63.0
45 75.6 75,6 75,6
43 60,5 53.5 58,1
44 6L,4 56,9 61.3
37 67.5 70,3 75,7
43 74.4 74,4
46 69,6
47 70,2
51
64

2000-2001 t7 3 2
200L-2002 18 4 3
2002-2003 18 4 1

2AO3-2004 L7 13 0
2004-2005 16 15 3
2005-2006 t4 t4 6
2006-2007 T4 13 6
2007-2008 20 13 4
2008-2009 16 16 3
2009-2010 77 11 1

20LO-20L7 19 4 2

Sector F & B VM
Aantal FTE personeel 53,s 24,8
Aantal studenten 2010 726 229
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Student-/docentratio 13,6 9,2

3. Gemiddeld aantal contacturen per fase van de studie (een fase kan bijvoorbeeld aangegeven worden in
reguliere studiejaren, de stage en de afstudeerperiode) .

Lesuren per blok Lesuren oer lesweek

Jaar blok 1 blok 2 blok 3 blok 4 Jaar blok 1 blok 2 blok 3 blok 4

1 158 169 t44 177 1 19,8 2L,7 18 22,7

2 Stage 136 161 165 2 Stase L7 20,L 20,6

3 L34 Stage Stage Stage 3 16,8 Stage Stage Stage

4 105 105 B.O. /30

B.O.

l30 4 13,1 t3,t B.O. B.O.

Gemiddeld aantal contacturen per fase van de opleiding

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

Jaar L

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Gemiddeld oantal contocturen per week

Propedeuse

Theoretisch deel van de ingenieursfase

StaBe

Afstudeerfase

15

L4

I
I

n.v.t

6
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Bijlage 4 Eind kwalificaties

De eindkwalificaties voor de afgestudeerde voedingsmiddelen technoloog laten zich beschrijven met behulp van
een zevental competenties. ln bijlage 1 vindt u de complete set competentiekaarten met omschrijvingen van de
competenties, de beheersindicatoren, een indicatie van relevante kennis en inzicht, vaardigheden en attitude.

ln de beheersindicatoren wordt onderscheid gemaakt naar drie niveaus:
Niveau 1: propedeuse niveau

Niveau 2: kernpakket ingenieursfase (derde jaars = stagebekwaam)
Niveau 3: afstudeerniveau (in de gekozen profilering)

De onderscheiden competenties zijn:

1. Productontwikkeling

De afgestudeerde is in staat is om nieuwe succesvolle productideeën te genereren deze nieuwe ideeén te
gebruiken úoor de vernieuwing van producten, vervanging van ingrediënten, of het ontwikkelen van geheel
nieuwe foodconcepten. ln het proces van productontwikkeling/-verbetering vervult hij een prominente rol op het
gebíed van het'technisch'ontwíkkelen, het produceren en het testen van gezond en veilig voedsel.

2. Procesontwikkeling
De afgestudeerde demonstreert dat hij in staat is om bestaande productieprocessen te besturen en
aangepaste/vernieuwde processen te ontwerpen. Hij kan dit inzichtelijk maken voor belanghebbenden binnen de
organ isatie.

3. Kwaliteitsmanagement
De afgestudeerde is in staat is om de kwaliteit van producten/processen te beoordelen en in overleg met diverse
partijen te verbeteren.

4. Commerciële technologie
De afgestudeerde is in staat is om bij te dragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het marketingbeleid c.q. de
verkoopactiviteiten van het bedrijl een productgroep of een product.

5. Advisering op het gebied van voeding en gezondheid
lnformatievoorziening en onderzoek t.a.v. voedsel, voeding en gezondheid
De afgestudeerde is in staat om effectief en efficiënt advies en voorlichting te geven over gezonde voeding en
voedsel aan een belanghebbende in de sector van zijn opleiding over een bepaald plan, project, dienst, product,
alsmede een communicatie- en voorlichtingsplan op te stellen en (mede) uit te voeren zowel individueel als in
groepsverband.

6. Management
De afgestudeerde technoloog kan leiding geven aan een team van medewerkers en /of veranderingsprocessen,
zodat bedrijfsdoelstellingen en/of onderdelen daarvan worden behaald. Hij is in staat om ten behoeve van de
strategische bedrijfsvoering op basis van een interne en externe analyse bij te dragen aan het opstellen van
onderdelen van het ondernemingsplan (bijvoorbeeld investeringsplannen, HRM-beleid).

7. Onderzoek
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De afgestudeerde kan verschillende soorten onderzoek - variërend van de subjectievere

consumentenonderzoeken tot de objectieve literatuurstudies en fysisch-chemische onderzoeken - succesvol

opzetten, uitvoeren, rapporteren en evalueren.

Afhankelijk van de keuze van studierichting (Food Technology of Food & Health) en de gekozen

functiespecialisatie, dienen de afgestudeerden bovengenoemde competenties op verschillende niveaus aan te
tonen (zie onderstaande tabellen).

Tabel: Niveau ties Food de diverse

Food Technology

Functiesoecialisatie

Competentie
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Tobel: Niveou beheersing competent¡es ofgestudeerden Food & Heatth bij de diverse functiespecialisoties

Functiespecialisatie

Food & Health

Competent¡e
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Bijlage 5 Programmaoverzicht

Fig.1 Overzicht reguliere curriculum Voedingsmiddelentechnologie studierichting Food Technology

Blok -+

JaarJ 7 2 3 4

61321 Voeding en gezondheid

61322 Productkennis

61323 Project voeding en

gezondheid

61324 Food science

61325 Food process¡ng

61326 Project food

product¡on

61337 Consumenten-gedrag

61338 Productontwikkeling

61329 Project

oroductontwikkelins

61330 Product¡e dierlijk

61331Productie plantaardig

61332 Proceskunde

31317 PSC

62316 Veilig Voedsel

62314 Kwaliteits-

beheersing

62317 Project veilig voedsel

62311 Verduurzamen

62312 Unit operations

62313 Project specificat¡es

apparatuur

62318 Product-onderzoek

62319 Product-

optimalisatie

62320 Project

oroductootimal¡satie

31317 PSC

63303 Bedrijfsvoering

kwant¡tatief

63304 Bedrijfsvoering

kwalitatief

63301 Conserveren

31317 PSC

IV

64338 Technologische Opdracht

64350 Afstudeerproject64332t/m 64336 Methoden en technieken

64320 tl m 64329 Sectorspecialisat¡e

64337 lndividuele special¡sat¡e

31317 PSC
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Blok -+

JaarJ 1 2 3 4

61321 Voeding en gezondheid

61322 Productkennis

61323 Project voeding en

gezondheid

61324 Food science

61325 Food process¡ng

61326 Project food

production

61337 Consumenten-gedrag

61338 Productontwikkeling

61329 Project

oroductontwikkelins

61330 Productie dierlijk

61331Productie plantaardig

61332 Proceskunde

31317 PSC

il

62316 Veilig Voedsel

62323 Consument &

kwaliteit

62317 Project veilig voedsel

62326 Mens en voeding

62327 Wereld-

voedselvoorziening

62328 Project mens, voeding

en wereld

62318 Product-onderzoek

62319 Product-

optimal¡sat¡e

62320 Project

productopt¡malisatie

31317 PSC

ilr

63306 Project bio-

inhoudsstoffen

63307 Voedingsonder-zoek en

communicatie

63301 Conserveren

31317 PSC

IV

64338 Technolosische Oodracht

64350 Afstudeerproject64332t/m 64336 Methoden en technleken

6432O l./ m 64329 Sêctorspecialisat¡e

64337 lndividuele specialisatie

31317 PSC

Fig. 2 Overzicht reguliere curr¡culum Voedingsmiddelentechnologie studierichting Food & Heolth

Blok -)
JaarJ r 2 3 4

61321 Voeding en gezondheid

61322 Productkennis

61323 Project voed¡ng en

gezondheid

61324 Food science

61325 Food processing

61325 Project food

product¡on

62311 Verduurzamen

62312 Unit operat¡ons

62313 Projec-t specificaties

apparatuur

62318 Product-onderzoek

62319 Product-

optimalisatie

62320 Project

0roductoþtimal¡satie

31317 PSC

63303 Bedrijfsvoering

kwantitatief

63304 Bedrijfsvoering

kwalitat¡ef

63301 Cònserveren

62316 Veilig Voedsel

62314 Kwaliteits-beheersing

62317 Project veilig voedsel

31317 PSC

ilt

64338 Technologische Opdracht 64350 Afstudeerproject

64332I/m 64336 Methoden en technieken

6432O t/ m 64329 Sectorspecialisat¡e

64337 lndividuele spec¡af isatie
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31317 PSC

Fig. 3 Overzicht curriculum verwonte MBO-opleíding VM studierichting Food Technology

Fig.4 Overzicht curriculum verwante MBO-opleiding VM studierichting Food & Heolth

Fig. 5 Overzicht curriculum øvondopleiding Voedingsmiddelentechnologie

Blok -+

JaarJ 7 2 3 4

61321 Voeding en gezondheid

61322 Productkennis

61323 Project voeding en

gezond heid

61324 Food science

61325 Food processing

61326 Project food

product¡on

62326 Mens en voeding

62327 Wereld-

voedselvoorziening

62328 Project mens, voeding

en wereld

62318 Product-onderzoek

62319 Product-

optimalisat¡e

62320 Project

productoptimal¡satie

31317 PSC

63306 Project bio-

inhoudsstoffen

63307 Voedingsonder-zoek en

communicatie

63301 Conserveren

62316 Veilig Voedsel

62323 Consument & kwaliteit

62317 Project veilig voedsel

31317 PSC

64338 Technoloeische Oodracht 64350 Afstudeerproject

64332t/m 64336 Methoden en technieken

64320 tl m 64329 Sectorspecialisatie

64337 lndividuele special¡satie

31317 PSC

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

Afstudeerjaar Keuze profileringsproject:

65302 kwaliteitsmanâgement voor het profiel

kwaliteitsmanagement

of

65303 technologisch management voor de profielen

product- en procesontwikkeling

Keuze sectorspec¡al¡sãtie :

Zuiveltechnologie

65304deel1+2

of

Vleestechnologie

65305dee|1+2

of

Bakkerijtechnologie

65306dee|1+2

65301 Bedrijfsvoering

- management

- communlcatie

- bedrijfsvoering

65307 Afstudeeropd racht
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Bijlage 6 Bestudeerde documenten

- Kritische reflectie
- Toetsen
- Stageverslagen

- Onderwijs- en examenreglement
- Evaluaties

- Overzicht(gast)docenten
- Rapportlnstellingsaudit
- Dictaten en literatuur
- Producten van de Technische Opdracht
- Notulenopleidingscommissie
- Notulenexamencommissie
- Beleidsplan 2070 -2014
- All 2 Finish (rapport inzake studievertraging)
- 15 Eindwerkstukken:

Voedinosmiddelentechnoloo¡e Daoople¡dino Afstudeeroroiecten 2009-2010

Voed¡nosm¡ddelentechnoloo¡e Dâoople¡dino Afstudeerproiecten 2010-2011

T¡tel

Ontwikkel¡ng van fru¡tessences voor een horeca fr¡sdrank
Het opzetten van een voedselve¡l¡qheid manägementsysteem volgens de FSSC 22000
norm,
Ondezoek naar de qrondstofkwäl¡te¡t en procesvar¡abelen op de kwaliteit van
gebakken u¡tjes,

Optimal¡sat¡e en val¡datie van een duuuaamhe¡dsscan

Het ontw¡kkelen van een ¡njecteerbare stab¡lisator voor krokante magnetron snacks.

Voedinosmiddelentechnoloo¡e Avondooleidino 2009-2010 (zii-¡nstroom)

Schooljaar

2009-2010

2009-2010

2009-2010

2009-2010

2009-2010

Schooliaar

2010-2011

2010-20 1 1

2010-2011

2010-20 11

2010-2011

Schooljaar

2009-2010

2009-2010

Schooljaar

2070-207L

2010-2011

2010-201 1

Studentnmr

a60320542

870620542

4703L7544

861201541

840216542

440707542

4770L754r

891 109541

440222547

87702954r

7303 1 1541

7403t2542

a60827542

Titel

Meeruaarde gist reststroom (costleadersh¡p)

Melkpoederueruangers ¡n bakkerij en chocolade(Engels rapporteren)

Inzicht verkr¡jgen in houdbaarheid van kaas(producten)

ontw¡kkelen van toepassing van algen
Opstellen businessplan Expertisecentrum Voed¡ng Afweer en Allergie

T¡tel

Natuurl¡jk Snoep

Het opzetten van een kwaliteitsysteem voor een transportbedr¡jf

Titel

Verbeter¡ng spoelcyclus, ¡n een snoepfabr¡ek

Reduct¡e vochtspreiding ¡n goudse fabriekskaas

Invloed vãn drogen op Batter coverage

9
7en

8
7en

8

880424541

890703541

880102544

881128541

cijfer
6en
I

6

cijfer

c¡jfer

cijfer

86033 1541

850303541

6

7

I
7

7

8

Voed¡nosm¡ddelentechnoloo¡e Avondople¡dino 2010-2011 lzij-¡nstroom)

7

9

6
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440777542

721120543

7007L6541
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Bijlage 7 Onafhankelijkheidsverklaringen
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Onafhankelijkheids- en geheimhoudingsverklaring
voorafgaand aan het beoordelingsproces

Ondergetekende verklaart hierbij het volgende:

lk ben verzocht op le treden als lid van de visitatiecommissie van de opleiding B VoedíngsmÍddelentechnologie
van Hogeschool HAS Den Bosch in de rol van secretaris. lk ben bereid en in staat deze rol te vervsllen op een
wijze die overeenkomt met de NVAO Gedragscode voor panelleden.

Tevens verklaar ik hierbij
- geen (familielrelaties of banden met de bovengenoemde ¡nstelling te onderhouden, als privépersoon,

onderzoeker/docent, beroepsbeoefenaar of als adviseur, die een volstrekt onafhankeliJke oordeelsvorming
over de kwaliteit van de opleiding ten positieve of ten negatieve zouden kunnen beinvloeden;

- rodanige relaties of banden met de instelling de afgelopen vijf jaar 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 ¿over de opleiding de instelling of de NVAO hier redelijkerwijs aanspraak op
kunnen maken;

- op de hoogte te z¡jn van de NVAO gedragscode.

Aldus opgemaakt,

Datum: l- l0 .- LA ll

Plaats: l),,X t{^dl,'.--
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Onafhankelijkheids' en geheímhoudlngsverklaring
voorafgaand aan het beoordelingsproces

Ondergetekende verklaart hierbij het volgende

lk ben verzocht op te treden als lid van de v¡s¡tatiecommissie van de opleiding I Voedingsmiddelentechnologie
van Hogeschool HAS Den Bosch 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 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 opleiding ten positieve of ten negatieve ¿ouden kunnen belnvloeden;

- zodanige relaties of banden met de instelling de afgelopen vijf jaar 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 rover de opleiding de instell¡ng of de NVAO hier redelijkerwijs aanspraak op
kunnen maken;

- op de hoogte te zijn van de NVAO gedragscode.

Aldus opgemaakç

Datum: 01 I tOiio tr

rraats: f{heCL.,1-
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Onafhankelijkheíds- en geheimhoudingsverklaring
voorafgaand aan het beoordelingsproces

Ondergetekende verklaart hierbij het volgende:

lk ben ver¿ocht op te treden als lid van de visitatiecommissie van de opleiding B Voed¡ngsm¡ddelentechnologie
van Hogetchool HAS Den Eosch in de rol van deskundige. lk ben bereid en ¡n staat deze rol te vervullen op een
wijze die overeenkomt met de NVAO Gedragscode voor Panelleden.

Ievens verklaar lk hierbij
- Seen {familie)relaties of banden met de bovengenoemde instelling te onderhouden, als privépersoon,

onderzoekerldocent, beroepsbeoefenaar of als adviseur, die een volstrekt onafhankeliJke oordeelsvorming
over de kwaliteit van de opleiding ten positieve of ten negatieve zouden kunnen beînvloeden;

- zodanige relaties of banden met de ¡nslelling de afgelopen vljf jaar nlet gehad te hebben;
strikte geheimhouding te betrachten van al hetgeen in verband met de beoordeling aan hem/haar bekend
is geworden en wordç voor zover de opleiding, de instelling of de NVAO hier redelijkerwijs aanspraak op
kunnen maken;

- op de hoogte te zijn van de NVAO gedragscode.

Aldus opgemaakt,

Datum

Plaets: H te"o(s

tÍ- J 2a tt
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Onafhankellikhefds- en gchelmhoudlngsverklarlng
voorafgaand aan het beoordellngsproces

Ondergetekende verklaart hierbij het volgende:

lk ben verzocht op te trêden als lld van de visltatiecommissle van de opleiding B Voedíngsmlddelentechnologie
van Hogeschool HAS Den Bosch in de rol van voorzitte¡. lk ben bereid en in staat deze rol te vervullen op cen
wijze die overeenkomt met de NVAO Gedragscode voor Panelleden.

Tevens verklaar ik hierbü
- geen {famllie}relaties of banden met de bovengenoemde instellíng te onderhouden, als privépersoon,

ondenoeker/docent, beroepsbeoefenaar of als advlsesr, die een volsFekt onafhankelljke oordeelsvorming
over de kwalltelt van de opleldlng ten posltieve of ten negatfeve zouden kunnen beînvloeden;

- zodanige relaties of banden met de instelllng de afgelopen vljf jaar nlet gehad te hebben;
- strikte gehelmhoudlng te betrachten van al hetgeen in verband met de beoordcling aan hemlhaar bekend

is geworden en wordt, voor zover de opleldlng, de lnstelllng of de NVAO hler redelijkenrljs aanspraak op
kunnen maken;

- op de hoogte te rijn van de NVÀO gedragscode.

Aldus opgemaakt,

Datumr /f ùe¡"7 t t'rr,13¡',' ?u'tt

Plaats: I t, tiË,'.
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Onafhankelijkheids- en geheimhoudi ngsverklaring
voorafgaand aan het beoordelingsproces

Ondergetekende verklaart hierbij het volgende:

lk ben ver¡ocht op te treden als lid van de visitat¡ecommissie van de opleiding B Voedingsmiddelentechnologie
rran Hogeschool HAS Den Bosch in de rol van deskundige. lk ben bereid en in staât de¿e rol te vervullen op een
wijze die overeenkomt met de NVAO Gedragscode voor Panelleden.

Ievens verklaar ik hierbij
- geen (familie)relaties of banden met de bovengenoemde instelling te onderhouden, als privépersoon,

onderzoeker/docent, beroepsbeoefenaar of als adviseur, die een volstrekt onafhankelijke oordeelsvorming
over de kwallteil van de opleiding ten positieve of ten negatieve zouden kunnen beinvloeden;

- zodanige relaties of banden met de instelling de afgelopen vijf jaar 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 zover de opleiding, de instelling of de NV,AO hier redelljkerwijs aanspraak op
kunnen maken;

- op de hooge te zijn van de NVAO gedragscode.

Aldus opgemaakÇ

Datum: 1r Za4a

Plaats: G ce {
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