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L.2

1

1.1

1.3

L.4

INLEIDING

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

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

Bezoek aan de instelling
Het bezoek aan de HAS vond plaats op 28 maart 2012.Voor het onderzoek was de
opleiding Voedingsmiddelentechnologie geselecteerd. Overeenkomstig Croho gaat
het om een voltijdse opleiding. De opleiding heeft twee studierichtingen: Food
Technology en Food en Health (de laatste sinds 2007). Voor mbo-ers met een
relevante opleiding bestaat een variant waarbij de eerste drie jaar sneller kunnen
worden doorlopen. Daarnaast is sprake van een alternatieve opleidingsroute die
bestaat uit een tweejarig certificatentraject dat wordt verzorgd door HAS
KennisTransfer, waarna studenten onder voorwaarden kunnen instromen in een
eenjarige avondopleiding die verzorgd wordt door de HAS. Het onderzoek van de
inspectie richt zích op de alternatieve opleidingsroute. Tenzij anders vermeld
betreffen de oordelen in dit rapport dan ook uitsluitend de alternatieve
(opleidings)route. Dat heeft als nadeel dat aspecten die de inspectie geen aanleidíng
geven tot kritische opmerkingen onvermeld blijven. Deze werkwijze voorkomt echter
dat de rapportage over de tekortkomingen in de alternatieve opleidingsroute op
ongewenste wijze uitstraalt naar de reguliere opleidingsroute.

Tijdens het bezoek is gesproken met de voorzitter van het college van bestuur, met
de verantwoordelijken voor de opleiding Voedingsmiddelentechnologie van de HAS,
met de verantwoordelijken van het certificatentraject van HAS KennisTransfer en
met vertegenwoordigers van de examencommissie van de reguliere opleiding.

Rapportage
Na het bezoek is een conceptrapportage opgesteld die aan de instelling is
voorgelegd ter correctie van feitelijke onjuistheden. Over de conceptrapportage
heeft opnieuw een gesprek plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de
opleiding, waarbij ook het college van bestuur vertegenwoordigd was. Vervolgens is
de reactie van de instelling in de rapportage verwerkt. De instelling is schriftelijk
gelnformeerd over de wijze waarop dat is gebeurd. Daar waar de reactie niet tot
aanpassingen leidde is dat toegelicht. Het aangepaste rapport is vervolgens in
tweede concept voorgelegd voor een laatste controle op feitelijke onjuistheden.
Daarna is de rapportage vastgesteld en heeft de instelling bericht ontvangen van de
wijze waarop de tweede reactie is verwerkt.
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2.1

BEVINDINGEN

Algemeen

HAS KennisTransfer is de stichting waarin de commerciële activiteiten van HAS Den
Bosch (hierna kortheidshalve: HAS) zijn ondergebracht (sinds 1995). studenten in
de opleidingen van de HAS studeren af op een onderwerp dat deel uitmaakt van een
onderzoek- of adviesopdracht die door HAS KennisTransfer op commerciële basis
wordt uitgevoerd. Daarnaast biedt HAS KennisTransfer cursorisch onderwijs aan. Op
deze wijze worden onderwijs en arbeidsmarkt aan elkaar verbonden. Bij de
komende instellingsaudit in het kader van de accreditatie wordt aan de
onderzoekscommissie een lid vanuit het werkveld toegevoegd. Zo wil de NVAO
speciaal de aandacht vestigen op de wijze waarop de HAS het werkveld en de
opleiding samenbrengt, aldus het management.

Naast het reguliere opleidingstraject biedt de HAS voor drie van de in totaal negen
bacheloropleidingen een alternatieve opleidingsroute aan. Dat is ook het geval voor
de voltijdopleiding Voedingsmiddelentechnologie. De andere twee routes zijn
Duurzaam produceren/DLrLtrzaam Ruimtegebru¡k, dat toegang geeft tot de opleiding
Milieukunde, en Management & Bedrijf, dat toegang geeft tot de opleiding
Bedrijfskunde en Agribusiness. De alternatieve opleidingsroute voor de opleiding
Voedingsmiddelentechnologie bestaat uit een tweejarig certificatentraject dat wordt
verzorgd door HAS KennisTransfer, waarna studenten onder voorwaarden kunnen
instromen in een eenjarige avondopleiding die verzorgd wordt door de HAS. op de
website van HAS KennisTransfer wordt in dit verband gesproken van .hbo-

opleidingen'en van 'diploma's'. De beide deeltrajecten (het tweejarig
certificatentraject en het éénjarige avondtraject) zijn inhoudelijk op elkaar
afgestemd. In dit rapport nemen we daarom het gehele alternatieve traject dat tot
een WHW-getuigschrift leidt in ogenschouw.

Het certificatentraject bestaat uit twee jaar waarbij de student twee avonden per
week onderwijs kan volgen. De doelgroep voor deze route bestaat uit oudere
studenten die reeds enige tijd in de branche werkzaam zijn. Het certificatentraject
bestaat uit (minimaal) zestíen modulen. Het studietempo kan de student zelf
bepalen. Daarna kan de student zich aanmelden bij de HAS voor de eenjarige
Avondopleiding Voedingsmiddelentechnologie. Het cursusaanbod is groter dan de
selectie van cursussen die kan leiden tot vrijstellingen voor de avondopleiding. Een
deel van de cursisten schrijft zich alleen in voor specifieke onderdelen van het
aanbod' Studenten die de alternatieve opleidingsroute volgen, studeren niet af op
een opdracht via HAS KennisTransfer maar op een onderwerp dat ontleend wordt
aan de eigen werkkring. Na afronding van dit laatste jaar behaalt de student het
bachelorgetuigschrift voor de geaccrediteerde opleiding Voedingsmiddelen-
technologie.

Voor de eenjarige avondopleiding was de instroom de afgelopen tien jaar steeds tien
à vijftien studenten per jaar.

De accreditatierapporten uit 2005 en 2011 zijn zonder meer positief over de inhoud
en het niveau van de opleiding Voedingsmiddelentechnologie. In het meest recente
accreditatierapport (AeQui, december 2011) wordt op enkele plaatsen kort melding
gemaakt van het alternatieve eenjarige avondtraject en van het bestaan van HAS
KennisTransfer. Het rapport gaat, behoudens een enkele opmerking, niet in op de
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2.2

verschillen tussen de alternatieve en de reguliere route. In de beoordeling wordt
geen onderscheid gemaakt tussen beide varianten. Het accreditatiepanel heeft van
beide routes van een kwart van de recent afgestudeerden het afstudeerniveau
beoordeeld. Op basis daarvan zijn geen verschillen geconstateerd met het
eindniveau van afgestudeerden in de reguliere opleidingsroute. Het panel heeft voor
de alternatieve route alleen naar het (alternatieve) laatste jaar van de opleiding
gekeken; het tweejarige certificatentraject was geen object van beoordeling.

Het onderzoek van de inspectie richt zich op de alternatieve opleidingsroute: het
tweejarige certificatentraject en de daarop volgende eenjarige avondopleiding, en
niet op de reguliere, voltijdse, opleiding.

Aspecten beoordelingskader

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

Wat de afzonderlijke bevindingen betreft zijn de mogelijke uitkomsten:
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

I

o

a

4

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

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

1. Algemeen Informatie over het totale opleidingsaanbod van de HAS
Volgens het Croho biedt de HAS negen bacheloropleidingen aan, alle in voltijd. De HAS biedt
volgens de eigen webs¡te echter meer hbo-bacheloropleidingen aan. Op de webpagina
'interessegebied'worden diverse opleidingen c.q. specialisaties vermeld die niet in Croho zijn
opgenomen:
1. Horticulture & Business Management;
2, Tuin- en Landschapsmanagement;
3. Stad- en Streekontwikkeling;
4. Landscape Design;
5. International Food & Agribusiness (IFA);
6. Geo Media & Design (GMD),

Naar aanleiding van een signaal is dit tijdens het bezoek aan de orde gesteld. Het college van
bestuur heeft aangegeven dat voor de opleidingen IFA en GMD momenteel de
macrodoelmatigheidstoets wordt doorlopen. Hierover wordt binnenkort uitsluitsel verwacht,
De inspectie heeft tijdens het bezoek aangegeven dat het gelet op de fase waarin de
aanvraag verkeert voorbarig is de opleidingen nu reeds op de website te vermelden zonder
daarbij expliciet aan te geven dat zij (nog) niet geaccrediteerd zijn. Wat de andere
'opleidingen' betreft gaat het in werkelijkheid om specialisaties. De inspectie heeft
aangegeven dat het omwille van de transparantie voor de student ook hier wenselijk is meer
tekst en uitleg te geven.

Het college van bestuur heeft aangegeven deze opvattingen te delen en toegezegd op korte
termijn de website aan te passen.

Informatie over de alternatieve opleidingroute Voedingsmiddelentechnologie
Op de website van HAS Den Bosch is geen informatie opgenomen over het tweejarige
certificatentraject of de eenjarige avondopleiding Voedingsmiddelentechnologie, ondanks het
feit dat sprake is van een alternatieve verschijningsvorm van de reguliere opleiding. De
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van HAS KennisTransfer geeft algemene informatie over het tweejar¡ge
certificatentraject. Deze webs¡te vermeldt de aansluitende eenjarige avondopleiding van de
HAS die naar het bachelorgetuigschrift leidt maar verstrekt er geen inhoudelijke informatie
over.

Het gebruik van de termen opleiding en diploma op de site van HAS KennisTransfer is uit
oogpunt van transparant¡e voor de student ongewenst. Het certificatentraject is immers n¡et
gelijk aan de reguliere, geaccrediteerde voltijdopleiding die in croho is opgenomen: het
betreft een deel ervan, dat niet in voltijd- maar in deeltijdvorm wordt verzorgd, en de vorm
en inhoud van het onderwijs en de examinering wijken op veel punten af van de reguliere
opleiding.

De onderwijs- en examenregeling van de (reguliere) opleiding Voedingsmiddelentechnologie
bestaat uit drie documenten: een examenregeling, een onderwijsregeling en een document
met modulebeschrijvingen. Deze documenten gelden per cohort, De alternatieve
opleidingsroute komt in deze documenten niet voor, Deze wordt separaat beschreven in het
document Avondopleiding Voedingsmiddelentechnologie en het docum enl Onderwijsregeling
Avondopleiding Voedingsmiddelentechnologie. De naamgeving verschilt tussen de cohorten:
ook is in de titel wel sprake van de opleiding voedingsmiddelentechnologie of van de
deeltÌidopleiding. Ook hier is de naamgeving niet adequaat, In de betreffende documenten
wordt niet verwezen naar de inhoud van de reguliere opleiding.

Al met al is de situatie n¡et transparant. De overeenkomsten en verschillen tussen de
reguliere en de alternatieve route zijn onvoldoende gedocumenteerd (zie ook hierna), Ook is
de informatie over de status van de alternatieve (opleidings)route in relatie tot de reguliere
opleiding en de informatie over de relatie tussen de HAS en HAS KennisTransfer
ontoereikend.

website

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

N zijn onvoldoende duidelijk en geven onvoldoende
informatie over de vooropleidings- en toelatingseisen. Dat geldt zowel voor het
tweejarige certificatentraject als voor het eenjarige avondtraject.

Tw e ej a r i g ce rt i f i c a te n t raj ect
De website van HAS KennisTransfer vermeldt dat studenten die deel willen nemen aan
de opleiding Voedingsmiddelentechnologie dienen te beschikken over een vooropleiding
op mbo-niveau en drie jaar werkervaring in de voedingsmiddelenindustrie, Daarbij
wordt in het midden gelaten of studenten met een havo- of vwo-opleiding ook kunnen
instromen.

Het document Opleiding Voedingsmiddelentechnologie 201 1-20 12 van HAS
KennisTransfer geeft aan dat een student voor deelname aan het certificatentraject
dient te beschikken over voldoende basisniveau, vergelijkbaar met een havo-
vooropleiding met exact profiel. Voor chemische en technische cursussen is kennis van
wis-, natuur- en scheikunde op havo-niveau of een verwante middelbare
beroepsopleiding een vereiste. Overeenkomstig de schriftelijke informatiebronnen lijkt
instroom met een havo-diploma dus mogelijk, zij het onder voorwaarden, Wat de
situat¡e ¡s voor studenten met een nref-verwante mbo-opleid¡ng blijft onvermeld.

In genoemd document staat vermeld dat voorafgaand aan de toelating tot het
certificatentraject mogelijk een intakegesprek plaatsvindt om de kennis te toetsen.
Wanneer dit wel en wanneer dit niet gebeurt wordt niet beschreven.

Eenja rÍge avondopleid i ng
voor toelating tot de eenjarige avondopleiding gelden aanvullende voorwaarden. Het
document Avondopleiding voedingsmiddelentechnotogie stud¡ejaar 2011-2012 eist
onder andere dat een student de volledige certificaatstudie heeft afgerond en op het
moment van afstuderen twee jaar relevante beroepservaring heeft (pag. 6), De
Onderwijsregeling avondopleiding Voedingsmiddelentechnologie studiejaar 2071-20 j2
voegt hier aan toe dat studenten die niet aan de genoemde criteria voldoen een extra
opdracht moeten vervullen (paS. 5), De beoordelingsprocedure, de beoordelingscriteria
en de aanvullende opdracht worden niet toegelicht en zijn niet gedocumenteerd.

De verschillende informatiebronnen
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In het document Opleiding Voedingsmiddelentechnologie 2012/2013 worden de eisen
aangescherpt: inmiddels wordt niet twee maar drie jaar relevante beroepservaring
geë¡st, moet gemiddeld een 7 zijn behaald voor de onderdelen van het
certificatenprog ramma en wordt'een aantoonbaar hbo-niveau' gevraagd.
Desgevraagd heeft het management aangegeven dat uit de tweede eis niet mag worden
afgeleid dat de algemene cesuur voor het succesvol afronden van de onderdelen van
het certificatentraject te laag is vastgesteld. Deze aanvullende eis wordt gesteld om te
garanderen dat studenten die aanzienlijk langer dan twee jaar over het
certificatentraject deden toch over voldoende kwalificaties beschikken, aldus het
management.

Wat het hbo-niveau betreft is niet uitgewerkt om welke kwalificaties het gaat en hoe de
student moet aantonen dat hij/zij er over beschikt c,q. hoe de opleiding dit vaststelt.
Ook is niet duidelijk waarom de student na afronding van het cert¡ficatentraject alsnog
moet aantonen over hbo-niveau te beschikken alvorens toelating tot de eenjarige
avondopleiding kan plaatsvinden. Met hbo-niveau kan hier geen hbo-eindniveau bedoeld
zijn, en verwacht mag worden dat het certificatentraject zelf - dat voor doorstromende
studenten als gelijkwaardig wordt beschouwd aan de eerste drie jaar van de reguliere
opleiding - van'hbo-niveau' is.

Het management heeft toegelicht dat in de praktijk voorafgaand aan de toelating tot de
eenjarige avondopleiding alt¡jd een ¡ntakegesprek plaatsvindt. Dit gesprek wordt
gevoerd door de coördinator van de avondopleiding.

De toelatingsprocedure ten aanzien van studenten die niet aan de wettelijke
vooropleidingseisen voldoen is niet sluitend, In geen van de documenten is sprake van
een 2l+toets, T|dens het bezoek is aangegeven dat deze toets n¡et wordt afgenomen,
In de praktijk maakt de coördinator HAS KennisTransfer een persoonlijke inschatting
van de kwaliteiten van de aankomende student, Studenten die niet aan de wettelijke
vooropleidingseisen voldoen ondergaan geen 21+toets maar kunnen wel starten in het
tweejarige certificatentraject dat uiteindelijk toegang geeft tot het afstudeerjaar.

De inspectie merkt op dat als aan de voorkant van het certificatentraject de toelating
beter wordt geregeld voorkomen kan worden dat bij instroom in de eenjarige
avondopleiding aanvullende eisen moeten worden gesteld waarvan de inhoud en de
toepassing vragen oproepen, Het management heeft aangegeven dat een deel van de
cursisten zich alleen inschrijft voor specifieke onderdelen van het programma. Ook komt
het voor dat cursisten pas na het behalen van afzonderlijke certificaten besluiten om het

ect b HAS Kennistransferhele cu kket van het
3. Beroeps-

praktijk-
vorm¡ng

Is duidelijk welke
eisen worden
gesteld, welke
funct¡e de werk-
kring vervult in de
opleiding en hoe
dat beoordeeld
wordt?

N De eisen die aan de werkplek worden gesteld zijn onvoldoende uitgewerkt, Het is
onvoldoende duidelijk wat de eindtermen zijn voor de stages en aan welke eisen de
werkervaring van de student in dit verband moet voldoen om voor vrijstelling in
aanmerking te komen, De functie van de stage ¡n het geheel van de opleiding is
daardoor onvoldoende duidelijk, Dit geldt te meer daar een student pas hoeft te voldoen
aan de werkervaringseis op het moment van afstuderen, terwijl de stages voorafgaand
aan het afstudeerjaar worden vrijgesteld: studenten moeten beschikken over relevante
werkervaring op het moment dat zij afstuderen in de eenjarige avondopleiding. Op basis
van hun werkervaring ontvangen zij bij instroom in het laatste jaar echter al 56 EC
vrijstelling voor de drie stages die deel uitmaken van het reguliere programma.

4. Stud¡elast
Is de informatie
over de
opleidingsduur en
de studielast
adequaat?

N De alternatieve opleidingsroute duurt in zijn geheel drie jaar (twee jaar
certificatentraject en één jaar avondopleiding). De opleiding wordt in deeltijdvorm
aangeboden, aan studenten die een baan hebben. Dat roept de vraag op hoe zij naast
hun werkkring in zo'n korte tijd een volledige hbo-bacheloropleiding kunnen realiseren.
Het management lichtte toe dat het mensen met werk- en levenservaring betreft,
hetgeen hen in staat stelt sneller te studeren,

De studielast wordt in de documentatie van HAS KennisTransfer berekend in
studiebelastinguren en niet in EC, ook voor het eenjarige avondtraject. Dat is niet
overeenkomstig de WHW. Het tweejar¡ge certificatentraject bedraagt 1280
studie 1040 belastinende e avo bed
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(Onderwijsregeling avondopleiding Voedingsmiddelentechnologie studiejaar 2011-2012,
pag. 5-7), Omgerekend zou de totale alternatieve opleidingsroute daarmee komen op
46+37=83EC.

In de reactie op de tweede versie van het conceptrapport heeft het management er op
gewezen dat ¡n het document'Certificaatstudie en avondopleiding
Voedingsmiddelentechnologie20IL/2OL2'een onjuist aantal studiebelastingsuren is
opgenomen bij het afstudeerproject, het profileringsproject en de module
Bedrijfsvoering. De studielast van het afstudeerjaar zou in werkelijkheid tot 1680 uren
ofwel 60 EC optellen. Dat zou betekenen dat de totale studielast van de opleiding niet
46 + 37 maar 46 + 60, ofwel 106 EC bedraagt, Bij gebrek aan gegevens over de
werkelijke studielast zijn er geen feitelijke gegevens waaruit kan worden afgeleid welke
van de twee documenten de werkelijkheid het meest benadert, Wel kan gesteld worden
dat de dus studielast 86 of 106 EC bedraagt. Omdat in de reguliere route sprake is van
56 EC aan stages die in de alternatieve (opleidings)route worden vrijgesteld, telt het
totaal aantal EC formeel op tot 139 of 162 EC (respectievelijk 83 + 56 en 106 r 56).
Aangezien een volwaardige hbo-bacheloropleiding 24O EC omvat ontbreekt er dus 78 of
101 EC in het programma,
Gevraagd naar een toelichting heeft het management t¡jdens het bezoek een
vergelijking van het reguliere en het alternatieve programma opgesteld. Uit de
toelichting bleek dat een deel van het verschil zijn oorzaak vindt in
curriculumonderdelen en stud¡eactiviteiten die in de alternatieve (opleidings)route
ontbreken, zoals het vak Engels, bedrijfscommunicatie, het oefenen van prakt¡sche
vaardigheden, (groeps)projecten en de individuele specialisatie. Deze verschillen zijn
niet gedocumenteerd, en worden niet toegelicht in relatie tot het reguliere programma
waarvan deze route een variant is. Het tijdens het bezoek gemaakte overzicht kon het
verschil in studielast niet volledig en niet afdoende verklaren.
Het is al met al onvoldoende duidelijk hoe de beide opleidingsroutes zich tot elkaar
verhouden, waarom zo'n groot deel van de studiebelasting in de alternatieve
(opleidings)route ontbreekt en hoe de eliminatie van programmaonderdelen en
studieactiviteiten zich verhoudt tot de te realiseren eindtermen c.q. competenties.
Daardoor is niet gewaarborgd dat de student op het moment van afstuderen alle
eindtermen het niveau beheerst.

5. Vrijstellin-
gen

Is de informatie
over vrijstellings-
mogelijkheden
duidelijk?

N In tegenstelling tot de schriftelijke documentatie vermeldt de website van HAS
KennisTransfer dat de student vrijstellingen kan aanvragen. Voor elk verzoek om een
module vrijgesteld te krijgen betaalt de student 100 euro. Het vrijstellingsbeleid is in de
documentatie onvoldoende beschreven. Over vrijstellingen in het certificatentraject is in
de ter beschikking gestelde documentatie in het geheel niets opgenomen. Tijdens het
bezoek is toegelicht dat mbo-ers met een verwante vooropleiding in de praktijk geen
vrijstellingen onWangen. Dat betekent dat zij hetzelfde programma doorlopen als mbo-
ers die een niet-verwante vooropleiding hebben gevolgd, ln de reguliere opleiding wordt
verwante mbo-ers daarentegen wel een apart, verkort, programma aangeboden.
Studenten die de eenjarige avondopleiding willen volgen kunnen bij de
examencommissie vrijstellingen aanvragen. De mogelijkheden worden verder echter
n¡et toegelicht, In formele zin ontvangen studenten die na de certificatenopleiding het
afstudeerjaar volgen de eerste drie jaar van de reguliere opleiding, dat wil zeggen 180

als
t.2 Uitvoering. fs de uitvoeri van bovenstaande conform ¡nterne regels en de WHW?
1. Algemeen Tijdens het bezoek is gebleken dat er diverse verschillen zijn tussen het reguliere traject en

de alternatieve (opleidings)route. Het curriculum komt niet volledig overeen: sommige
onderdelen komen in de alternatieve variant niet voor, soms wijken de studieactiviteiten af -
vooral op het gebied van praktische vaardigheden - en ook het afstuderen verloopt anders.
De beide varianten verschillen ook in didactisch opzicht: de reguliere variant is
competentiegericht vormgegeven, de alternatieve variant niet, zo bleek in de mondelinge
toelichting tijdens het bezoek. Daarnaast zijn er aanzienlijke verschillen in de gepresenteerde
studielast (zie hiervoor), Tot slot geldt dat de alternatieve (opleidings)route n¡et in een
voltijdvariant wordt verzorgd, maar afs deeltijdopleiding c,q, avondopleiding, en wel voor de
doelgroep van werkenden in de branche. In geen van de beschikbare documenten worden de
verschillen tussen de ht.iere en alternatieve variant rkt of

2. Toelating /
intake

N Niet alle studentendoss¡ers ¡n de steekproef van de inspectie vold
In een aantal
aan de interne

els met tot de tot het ee
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Leeft de instelling
de betreffende
voorschriften na?

dossiers ontbrak de intakebeslissing voor toelating tot het eenjarige avondtraject. Een
aantal studenten had bij aanvang van het laatste jaar meer dan één module nog niet
afgerond, ondanks het feit dat de interne afspraak is dat maximaal één module mag
openstaan.
De coördinator van de opleiding verklaart op een formulier dat de student beschikt over
voldoende vooropleiding en werkervaring om vrijgesteld te worden van de eerste drie
jaar van de reguliere voltijdopleiding Voedingsmiddelentechnologie. De intake- en
toelatingsprocedure is in de uitvoering sterk afhankelijk van één persoon. De examen-
of toelatingscommissie vervult hier vooralsnog geen rol, hetgeen ongewenst is en n¡et
in overeenstemming met de WHW,

3. Beroeps-
praktijk-
vorming
Wordt op
adequate wijze
vastgesteld of de
werkkring /
werkervaring
relevant is?

N Het is niet duidelijk wat de eindtermen voor de stages zijn en of en hoe ten behoeve
van de vrijstelling voor de stages wordt vastgesteld of de student door middel van zijn
eerdere werkervaring deze eindtermen heeft gerealiseerd, Er vindt geen
werkplekonderzoek of -bezoek plaats. De coördinator van het certificatentraject voert
de intakegesprekken met de aankomende studenten, waarbij dit onderwerp aan de orde
komt. Hij beslist vervolgens op basis van zijn ervaring en algemene kennis van het
werkveld. Ook is het proces onvoldoende gedocumenteerd.

4. Studielast
Is er informatie
over de werkelijke
studielast en is
deze in
overeenstemming
met de
genormeerde
studielast?

N Concrete studielastnormen per programmaonderdeel of studieactiviteit (college
voorbereiden, college bijwonen, opdrachten maken, literatuurstudie, etc.) ontbreken in
de wettelijk voorgeschreven documentatie, Na het tweede bezoek heeft het
management in de schriftelijke react¡e aangegeven dat deze gegevens via Blackboard
beschikbaar zijn.
De opleiding kon voorafgaand aan het bezoek noch tijdens het bezoek gegevens
overleggen waaruit blijkt hoeveel tijd studenten daadwerkelijk aan afzonderlijke
studieonderdelen of de studie als geheel besteden, Wel schatte tijdens het bezoek een
van de gesprekspartners dat studenten ongeveer 20 uur per week aan de studie
besteden, waarvan ongeveer zes uur aan college. Dit verklaart enerzijds dat studenten
de opleiding in drie jaar kunnen doorlopen, naast een baan, anderzijds onderschrijft het
dat het programma onvoldoende EC omvat,

2. ONDERWIJS
2.L fnformatie. Het instell¡ngsbestuur verschaft tijdig goede informatie over de inhoud van het onderwijs

(7,t3, 7.L5). Het instell¡ngsbestuur steft voor elke opleiding of groep van opleidingen een onderwijs- en
examenregeling 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
onderwijs en de examens en opleidingsmogelijkheden kan vergelijken (7,15).

1. Algemeen De inspect¡e raadpleegde twee studiegidsen van HAS KennisTransfer: de Studiegids
Avondopleiding Voedingsmiddelentechnologie 2011-2012 en de studiegids Opleiding
Voedingsmiddelentechnologie 2OL2-2OL3, Daarnaast z¡jn er twee onderwijsregelingen:
Onderwijsregeling opleiding Voedingsmiddelentechnologie 2OL[-2OL2 en Onderwijsregeling
Avondopleid in g 217l-20t2.
Er is niet één document dat de onderwijs- en examenregeling in de zin van de WHW vormt,
Voor de reguliere opleiding is sprake van een examenreglement dat voor de HAS als geheel
geldt, een onderwijsregeling en een document modulebeschrijvingen. Voor de alternatieve
(opleidings)route is sprake van twee documenten: een gids voor het tweejarige
certificatentraject en een gids voor het eenjar¡ge avondtraject.
Voor de alternatieve (opleidings)route is geen afzonderlijk examenreglement beschikbaar.
Niet duidelijk is of en in hoeverre het examenreglement van de HAS ook van toepass¡ng is op
het onderwijs van HAS KennisTransfer. Voor beide opleidingsroutes bestaat een aparte
regeling afstudeertrajecten (voor de alternatieve (opleidings)route Regeling
afstudeerprojecten Deeltijdopleiding VoedingsmÌddelentechnologle genoemd (2008). Zoals
reeds gemeld verwijzen de groepen documenten van beide opleidingsroutes niet naar elkaar,
Los daarvan is de informatie die de inspectie heeft ontvangen beperkt en versnipperd: ook
alle beschikbare documenten samen geven niet de informatie die artikel 7,13 van de WHW
voorschrijft, Over de eisen die aan de stage worden gesteld, de praktijkopdrachten, en de
beoordelingsvormen en -criteria, is onvoldoende informatie beschikbaar.

2. Eindtermen
Is de informatie
over de

N Voor de reguliere opleidingsroute is de informatie over de eindtermen opgenomen in de
onderwijsregeling, Informatie over de eindtermen van de alternatieve opleidingsroute is
in de ter beschikkinq qestelde documenten niet aanweziq. Aanqezien de inhoud van het

B
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eindkwalificaties
duidelijk?

curriculum, de werkvormen en het didactische model (wel of geen competentiegericht
onderwijs) van de alternatieve opleidingsroute afwijkt van de reguliere opleiding acht de
inspectie het niet aannemelijk dat de leerdoelen die aan beide varianten ten grondslag
liggen volledig identiek zijn, Daarmee is de documentatie onvoldoende richtinggevend
voor het onderwijs en de tentaminer¡nq.

3. Curriculum
Is de informatie
over de inhoud
van de opleiding
is duidelijk?

D Zoals eerder toegelicht wijkt de alternatieve opleidingsroute op diverse aspecten af van
de reguliere opleiding en is de documentatie van de verschillen onvoldoende. Zeker
gelet op het feit dat de documenten over de reguliere opleiding een prima beeld
schetsen van het werkdomein, de kern van het beroep, de beroepskwalificaties, de
studieactiviteiten en de onderwijsvormen, de eindkwalificaties en de relatie daarvan met
het programma, valt op dat de informatie over de alternatieve opleidingsroute
ontoereikend is. Dat neemt niet weg dat de documenten overigens wel op hoofdlijnen
kan worden afgeleid hoe het curriculum van de alternatieve opleiding is opgebouwd. De
verschillen tussen beide routes zUn echter onvoldoende duidelijk en worden niet
uitgelegd of onderbouwd,

4. Varianten
Zijn de
opleid ingsvormen
en -var¡anten
duidelijk?

N De HAS heeft in het Croho negen voltijdopleidingen geregistreerd. De alternatieve
opleidingsroute Voedingsmiddelentechnologie wordt echter ook in een deeltijdvariant
aangeboden. Daarmee handelt de instelling niet in overeenstemming met het formele
opleid ingenregister,

5. Propedeuse
Is er een
propedeutische
fase van 60 EC?

De alternatieve opleidingsroute heeft geen propedeutische fase; de reguliere opleiding
wel.

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

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

D De informatie over de tentamen- en examenvormen, de praktische opdrachten en de
aansluiting van de tentaminering op de leerdoelen en de werkvormen is niet toereikend.
Ook is niet duidelijk waarom de opleiding in de alternatieve variant geen propedeutisch
examen kent. Over de volgorde waarin de programmaonderdelen dienen te worden
gevolgd en de ingangseisen per programmaonderdeel is wel toereikende informatie
opgenomen in de betreffende documenten. In het eenjarige avondtraject wordt op
diverse plaatsen bij de vermelding van 'de benodigde competenties'volstaan met de
opmerking 'in deze modulen kunnen de competenties die behoren bij het gekozen
profiel beoordeeld worden'.

3.2 Benoeming en samenstelling examencommissie. Het instellingsbestuur stelt per opleiding of groep
opleidingen een examencommissie in (7.L2).

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

t De HAS heeft voor de reguliere voltijdopleiding een examencommissie die wat de
samenstelling voldoet aan de eisen die de WHW stelt.
HAS KennisÏransfer heeft geen examencommissie; zie het volgende beoordelingsaspect,

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

N De toetsing binnen het tweejarige certificatentraject valt niet onder de
verantwoordelijkheid van de examencommissie. Als de student na het certificatentraject
de eenjarige avondopleiding doet dan valt de toets¡ng in dat laatste jaar formeel wel
onder de verantwoordelijkheid van de examencommissie.
In het gesprek met de examencommissie is echter gebleken dat de examencommissie
afgelopen jaren onvoldoende zicht had op de alternatieve opleidingsroute, Desgevraagd
werd tijdens het bezoek aangegeven dat in de notulen van de examencommissie de
alternatieve opleidingsroute niet voorkomt. Uit oogpunt van kwaliteitsbewaking is dat
ongewenst, zeker gelet op de kanttekeningen die hiervoor zUn gemaakt over de
toelating, de vrijstellingen, de vooropleidingseisen, de studielast en de studieduur.
Overigens is wel gebleken dat de examencommissie hard werkt aan de invulling van
haar taken en verantwoordel|kheden conform de in 2010 vernieuwde WHW.

9
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3 CONCLUSIES

Onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag luidde: 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?

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

Antwoord op de onderzoeksvraag
Het onderzoek betreft uitsluitend de alternatieve route van de opleiding
Voedi ngsmiddelentechnolog ie : het opleidingstraject van de tweejari ge
certificatenopleiding en de daarop aansluitende eenjarige avondopleiding die leidt
naar het bachelorgetuigschrift. De eenjarige variant van de opleiding
voedingsmiddelentechnologie voldoet op diverse punten n¡et aan de WHW waardoor
onvoldoende gewaarborgd is dat de beoogde eindkwalificaties in de volle breedte en
op het gewenste niveau worden gerealiseerd. De studielast van het totale
alternatieve traject (de eenjarige avondopleiding samen met het daaraan
voorafgaande tweejarige certificatentraject) is aanzienlijk geri nger dan verwacht
mag worden op grond van de WHW, zonder dat hier een goede onderbouwing of
verklaring voor is. Adequate informatie over de gerealiseerde studielast ontbreekt.
De documentatie van de alternatieve opleidingsroute is ontoereikend en in de
wettelijke documentatie van de reguliere opleiding ontbreekt informatie over de
alternatieve opleidingsroute. De examencommissie had afgelopen jaren onvoldoende
zicht op de alternatieve opleidingsroute, terwijl bij instroom in het eenjarige
avondtraject op basis van de certificatenroute formeel 180 EC vrijstelling wordt
verleend. Het accreditatiepanel heeft in 2011 van afgestudeerden in het eenjarige
avondtraject het afstudeerniveau positief beoordeeld. Er zijn geen verschillen
geconstateerd met het eindniveau van afgestudeerden in de reguliere
opleidingsroute. Het panel heeft voor de alternatieve route alleen naar het éénjarige
avondtraject gekeken.

Toelichting

1. Opleiding in de zin van de WHW en zwaarte van het programma
De informatie over de geprogrammeerde studielast in de alternatieve
opleidingsroute is niet eenduidig en volgens de onderwijsregeling van de
avondopleiding aanzienlijk geringer dan op grond van artikel 7.4, eerste lid en
artikel 7.4b, eerste lid, van de WHW mag worden verwacht. Het alternatieve
opleidingstraject telt op tot 139 EC of 162 EC, waarvan 56 EC wordt vrijgesteld.
Netto resulteert daardoor een studielast van 83 of 106 in plaats van 240 EC. De
wettelijk voorgeschreven documentatie onderbouwt dit verschil niet (bijvoorbeeld in
termen van vrijstellingen) en het verschil kon tijdens het onderzoek niet afdoende
worden verklaard.

Het voorgaande klemt des te meer omdat studenten instromen in de opleiding op
basis van een certificatenroute die aanzienlijk verschilt van het curriculum van de
reguliere bacheloropleiding wat betreft vorm en inhoud. Hoe het alternatieve
3478613 (Ver)korte ople¡dingen ¡n het hoger ondemijs, rapportage HAS
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programma zich tot het reguliere programma verhoudt in termen van te realiseren
eindtermen c.q. competenties is in de onderwijs- en examenregeling niet
gedocumenteerd. Het volgen van de alternatieve route leidt er echter wel toe dat
studenten kunnen instromen in de alternatieve variant van het laatste jaar van de
opleiding. Daardoor is niet gewaarborgd dat de student op het moment van
afstuderen alle eindtermen op het gewenste niveau beheerst. In dit verband is
verder van belang dat de examencommissie, in weerwil van het bepaalde in artikel
7.72b, eerste lid, aanhef en onder d, WHW onvoldoende betrokken is bij de toelating
tot het eenjarige avondtraject c.q. het verlenen van een vrijstelling van 180 EC op
basis van het tweejarige certificatentraject. In de onderwijs- en examenregeling van
de opleiding is in strijd met artikel 7.29, tweede l¡d, WHW niet opgenomen wat de
bij het toelatingsonderzoek te stellen eisen zijn.

2. Informatie en documentat¡e
HAS Den Bosch biedt - deels via HAS KennisTransfer - voor drie bacheloropleidingen
een alternatieve opleidingsroute aan naast de reguliere variant. Op de website van
HAS KennisTransfer wordt in dit verband gesproken van opleidingen die tot een hbo-
diploma leiden. Dat is ook het geval voor de opleiding Voedingsmiddelentechnologie.
De onderwijs- en examenregeling van deze opleiding maakt geen melding van de
alternatieve opleidingsroute, waarmee na een tweejarig certificatentraject de
opleiding via een eenjarig avondtraject kan worden afgerond. De onderwijs- en
examenregeling is daardoor n¡et in overeenstemming met artikel 7.13, eerste lid,
van de WHW. Aangezien het programma van de alternatieve opleiding op
verschillende punten afwijkt van het laatste jaar van de reguliere opleiding, is de
onderwijs- en examenregeling evenmin in overeenstemming met - in ieder geval-
onderdeel a, d, e, h, i, j en I van het tweede lid van art. 7.13 van de WHW.

De gronden voor de vrijstelling van 180 EC op basis van het tweejarige
certificatentraject zijn niet in de onderwijs- en examenregelíng beschreven. Ook op
dit punt is de onderwijs- en examenregeling in strijd met art. 7.13, tweede lid, van
de WHW, te weten onderdeel r.

Van de documentatie over de alternatieve variant is niet bekend hoe deze zich
verhoudt tot de onderwijs- en examenregeling van de reguliere, voltijdse, opleiding
De documentatie over de alternatieve variant schiet te kort wat betreft;
a.' de formele status van de opleiding,
b. de vorm en inhoud van het onderwijs, de tentamens en de examens,
c. de toelating en de wettelijke vooropleidingseisen,
d. hetvrijstellingenbeleid,
e. de overeenkomsten en verschillen met de reguliere opleiding.

3. Toelatingsprocedure en vooropleidingseisen
De toelatingsprocedure ten aanzien van studenten die niet aan de wettelijke
vooropleidingseisen voldoen is niet sluitend. Studenten die niet aan de wettelijke
vooropleidingseisen voldoen ondergaan geen 21+toets maar kunnen wel starten in
het tweejarige certificatentraject dat uiteindelijk toegang geeft tot het afstudeerjaar.
De intake- en toelatingsprocedure is in de uitvoering sterk afhankelijk van één
persoon. De toelating vindt niet plaats onder verantwoordelijkheid van een
toelatingscommissie (of de als zodanig opererende examencommissie). Aan het
vertrouwen in en de borging van het gerealiseerde eindniveau van de opleiding
wordt afbreuk gedaan omdat bij instroom in de eenjarige opleiding niet wordt
getoetst of de studenten aan de vooropleidingseisen als bedoeld in artikel 7.24 van
de WHW voldoen. Ook van een colloquium doctum als bedoeld in artikel 7.29, eerste
lid, is niet gebleken. De certificatenroute kan bezwaarlijk als een dergelijk onderzoek
worden beschouwd, nu niet duidelijk is op welke wijze wordt onderzocht of
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studenten voldoen aan bij de instroom van de hbo-bacheloropleiding te stellen
eisen.

4, Croho-registratie
Het alternatieve traject wordt aangeboden in een deeltijdvariant terwijl de opleiding
in Croho alleen als voltijdvariant geregistreerd staat. De instelling handelt hiermee
in strijd met artikel 6.13, vierde lid, aanhef en onder f, van de WHW.

5. Rol van de examencommissie
De kerntaak van de examencommissie in het hoger onderwijs is het bewaken van
het eindniveau van studenten. De inspectie constateert niet-gedocumenteerde
verschillen in inhoud en in toets¡ng tussen beide opleidingsroutes en tekortkomingen
inzake de toelating, het vrijstellingenbeleid, de vooropleidingseisen, de studielast, de
studieduur en de rol van de werkplek, die verband houden met het eindniveau van
studenten. Deze onderstrepen het belang van goede toetsing, examinering en
niveaubewaking. Tijdens het bezoek is gebleken dat de examencommissie deze
vraagstukken - en de samenhang daartussen - in de afgelopen jaren nog
onvoldoende tot haar werkdomein rekende. De examencommissie vervulde haar
wettelijke taken op grond van artikel 7.72 en 7.12b ten aanzien van de alternatieve
(opleidings)route tot op heden onvoldoende. Overigens is wel gebleken dat de
examencommissie serieus werkt aan de invulling van haar taken en
verantwoordelijkheden conform de in 2010 vernieuwde WHW.

6. fnformatieoverhetinstellingsbredeopleidingsaanbod
De HAS presenteert op haar website opleidingen die in werkelijkheid specialisaties of
richtingen binnen andere opleidingen zijn. Ook presenteert de site opleidingen die
nog niet geaccrediteerd zijn, zonder dat dit wordt toegelicht. Daardoor is voor
studenten onvoldoende duidelijk of zij een (reeds) geaccrediteerde opleiding volgen
en dientengevolge of zij al dan niet een getuigschrift en een graad in de zin van de
WHW zullen ontvangen. Deze handelswijze is niet in overeenstemming met artikel
7.15, eerste lid, van de WHW. Het college van bestuur heeft aangegeven de
informatie op de website op korte termijn te herzien.
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4 VERVOLGTOEZICHT

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

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

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

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

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
verificatie-onderzoek op locatie plaatsvindt.

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

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

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

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

I. VOORLICHTING EN TOELATING
1.1 Informatie. Het instellingsbestuur verstrekt goede informatie over de

instroommogelijkheden en toelatingsvoorwaarden aan studenten en aanstaande
studenten (7 .13, 7 .L5).

De informatie is zodanig dat de (aanstaande) student zich een goed oordeel kan vormen
over de inhoud en de inrichting van het onderwijs en de examens en
opleidingsmogelijkheden kan vergelijken (7,15), Het betreft informatie over in ieder geval
de instelling, het onderwijs en de ople¡dingsnamen, en in het bijzonder (7.13 en 7.15):
a, toelating en intake,
b. vooropleidingsniveau enaanvullendeeisen,
c. inhoud programma en eventuele eisen die aan de werkplek worden gesteld,
d, opleidingsduur en studielast,
e. opleidingsvormen (vt, dt, du, Ad) en -varianten (regulier, intensief, etc,),
f. vrijstellingsmogelijkheden; verkorte of versnelde opleidingen en/of maatwerktrajecten,
q. de te behalen qraad,
1.2 Intake. De aanmelding- en intakeprocedures z|n er op gericht onderwijs te bieden

dat zo goed mogelijk aansluit op de behoeften van de student en op de kennis,
houding en vaardigheden 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
programmaonderdelen en dat sprake is van heldere criteria en een qoede beslisorocedure.
1.3 Beroepspraktijkvorming. Het is duidelijk of en welke eisen aan de werkkring

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

Ten aanzien van deeltijdopleidingen kan het instellingsbestuur aanvullende eisen aan de
werkkring van de student stellen. Deze eisen dienen dan in de onderwijs- en
examenregeling te zijn vastgelegd en de betreffende werkzaamheden dienen in de
onderwijs- en examenregeling als onderwijseenheid te zijn aangewezen (7,27).
Een duale opleiding is zodanig ingericht dat het volgen van onderwijs gedurende een of
meer perioden wordt afgewisseld met beroepsuitoefening in verband met dat onderwijs
(7.7). De studielast van het deel van de duale opleiding dat wordt gevormd door de
beroepsuitoefening in verband met het onderwijs, bedraagt een door het instellingsbestuur
in de onderwijs- en examenregeling te beargumenteren aantal EC (7.7).In de onderwijs- en
examenreqelinq wordt voor een duale opleidinq in ieder qeval aanqeqeven:
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a. de tijdsduur en periode(n) die in de beroepsuitoefening wordt doorgebracht,
b. de minimale studielast van dat deel van de opleiding.
De beroepsuitoefening binnen een duale opleiding vindt plaats op basis van een
overeenkomst tussen instelling, student en bedrijf/organisat¡e, Deze regelt de rechten en
verplichtingen van partijen en bevat ten minste informatie o.ver (7,7):
a. de duur van de overeenkomst en de tijdsduur en periode(n) van de

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

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

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

de vooropleidingseisen (7.24) en - voor zover van toepassing - aan de nadere
vooropleidingseisen (7,25) en de aanvullende eisen (7.26 en 7.26a).

1.5 Toelatingsonderzoek. Studenten van 21 jaar of ouder die niet aan de
vooropleidingseisen voldoen ondergaan voorafgaand aan de inschrijving voor de
opleiding een toelatinqsonderzoek (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
toelatingsonderzoek worden gesteld zijn opgenomen in de onderwijs- en
examenregelin g (7.29),

2. ONDERWI'S
2.L fnformatie. Het instellingsbestuur verschaft tijdig goede informatie over de inhoud

van het onderwijs (7.L3,7.75).
Het instellingsbestuur stelt voor elke opleiding of groep van opleidingen een onderwijs- en
examenregeling vast met duidelijke en volledige informatie over de opleiding (7,13), In de
onderwijs- en examenregeling worden de procedures en rechten en plichten vastgelegd
met betrekking tot het onderwijs, de tentamens en de examens. Daaronder worden ten
minste begrepen (7.13) :

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

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

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

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

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

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

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

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

oriëntatie, selectie en verwijzing van de student (7.8).
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Aan de propedeutische fase is een propedeutisch examen verbonden, tenzij in de
onderwijs- en examenregeling anders is bepaald. De studielast van de propedeuse is 60 EC,
De propedeuse is gericht op het verkrijgen van ¡nzicht 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

procedures die binnen de instelling gelden en overeenkomst¡g de wettelijke
voorschriften.

3. TENTAMINERXNG, EXAMINERING
3.1 Informatie. Het instellingsbestuur verschaft voor elke ople

ovef de inhoud van de tentamens en de examens (7.13),
iding goede ¡nformat¡e

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

kunnen worden,
b. de volgorde waarin, de tijdvakken waarbinnen en het aantal malen per 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 toelat¡ng 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
opleiding of groep van opleidingen een examencomm¡ss¡e in (7.I2)

Het instellingsbestuur benoemt de leden van de examencommissie op basis van hun
deskundigheid. Tenminste één lid is als docentverbonden aan de opleiding (7.12a). Het
instellingsbestuur zorgt dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de
exa rnencom missie vo ldoende is gewaarbo rqd (7 .t2b'),
3.3 Taken exam

wijze vast of
encommissie. De examencommissie stelt op objectieve en deskundige
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 (7,L2'),

De examencommissie (7.tzb) :

a, borgt de kwaliteit van de examens en tentamens,
b. stelt regels vast over de uitvoering van haar taken en de maatregelen die zij kan

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

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

decaan,
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BTJLAGE II: TOELICHTING OP HET ONDERZOEK

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

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

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

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

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

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

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

6. de examencommissie vervult haar wettelijke taken naar behoren.

Deze randvoorwaarden voor kwaliteit komen voort u¡t de WHW

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

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

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

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

Selectie opleidingen en instellingen
Van de dertig meest opvallende opleidingen (bij evenzoveel instellingen) is
vervolgens de onderwijs- en examenregeling 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 januari2OI2 totstand kwam relevant. Daarin zijn de volgende voor
dit onderzoek relevante passages opgenoment
. 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 mogelíjk mits passend bij

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

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

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

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

Beoordelingskader
In november 2077 zijn de betrokken instellingen - en hun vertegenwoordigende
organisaties de HBO-raad en de NRTO - schriftelijk over het onderzoek
geïnformeerd. Voorafgaand aan het bezoek is het beoordelingskader voor dit
onderzoek aan de instellingen toegezonden (zie bijlage I). Het beoordelingskader is
een selectie van die wettelijke bepalingen die relevant zijn voor het onderzoek. Het
benoemt hoofdonderwerpen, en per hoofdonderwerp onderliggende aspecten, zo'n
20 in totaal. Het beoordelingskader is per Instelling proportioneel toegepast: niet in
alle onderzoeken zijn alle aspecten beoordeeld.

Bezoek op locatie
Bij alle opleidingen heeft een bezoek plaatsgevonden door twee of drie medewerkers
van de inspectie, gedurende een dag. Voor het bezoek is de instellingen gevraagd
om de volgende documentatie toe te zenden:
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1. de onderwijs- en examenregeling 20LU20L2 zoals bedoeld in de WHW;
2. de studiegids van de opleiding;
3. eventuele aanvullende informatie die nodig is voor een goed beeld van:

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

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

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

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

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

1. Studielast
Artikel 7.4b van de WHW bevat de norm voor de studielast van opleidingen in het
hoger beroepsonderwijs: 240 EC van 28 studie-uren. Artikel 7.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,L3,lid 2, onder e, van de WHW schrijft in dit
verband voor dat de onderwijs- en examenregeling informatie bevat over de
studielast van de opleiding en van elk van de daarvan deel uítmakende
onderwijseenheden. Op grond van artikel 7.14 WHW mag worden verwacht dat de
opleiding de door studenten gerealiseerde studielast regelmatig evalueert, dat wil
zeggen meet, analyseert en beoordeelt, en kan toelichten op grond van welke
normen of systematiek aan programmaonderdelen een zeker aantal EC wordt
toegerekend. Van de instelling mag met andere woorden worden verwacht dat zij
zich kan verantwoorden over de studielast van haar opleiding(en).
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Verbijzondering
Het belang van goede informatie over de werkelijke studielast neemt toe als één of
meer van de volgende situaties zich voordoet.
a. De opleiding wijkt qua vorm en/of inrichting af van wat op grond van de WHW

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informatie over de te realiseren eindkwalificaties
De wetgeververwacht op grond van art.7.L3 lid 2 onder c in samenhang met
artikel 7.3 lid 2 van de WHW dat instellingen in de onderwijs- en examenregeling
informatie verstrekken over de te realiseren opleidingsspecifieke eindkwalificaties.
Dit impliceert dat de eindkwalificaties gerelateerd worden aan bijvoorbeeld de fasen
in de opleiding en aan (clusters van) afzonderlijke programmaonderdelen. Een
enkelvoudige lijst generieke (beroeps)rollen zoals'projectleider', 'ontwikkelaar',
'adviseur', of een opsomming van de zogenaamde Dublin-descriptoren, volstaat niet.

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

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

4. Beroepspraktijkvorming
In het hbo heeft nagenoeg elke opleiding een stagecomponent van zo'n 30 EC, ofwel
zo'n L2,5 procent van de totale opleiding van 24O EC. Dit komt overeen met een
half jaar voltijd werken. Vaak is het beroep dat op een stage- of werkplek wordt
gedaan groter, bijvoorbeeld via praktijkopdrachten, aanvullende praktijkonderdelen
of afstudeeropdrachten die ontleend zijn aan de beroepspraktijk of in de
beroepspra ktij k worden uitgevoerd. Naarmate de beroepspra ktij kvorm in gs-
component omvangrijker is en een belangrijker rol speelt in de opleiding, wordt in
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de onderliggende documentatie meer uitleg verwacht over de leerdoelen c.q.
eindkwalificaties, de vorm en inhoud van de betreffende onderdelen, de
bijbehorende opdrachten, de beoordeling of de werkplek adequaat is voor het
realiseren van de leerdoelen en de begeleiding en de beoordeling van de student.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beoordeling Ja, Nee, Deels
Het beoordelingskader voor het onderzoek is gebaseerd op de WHW. Het werd
vooraf toegezonden aan alle instellingen. Het beooldelingskader is een selectie van
die wettelijke bepalingen die relevant zijn voor het onderzoek. Het is opgebouwd uit
enkele hoofdonderwerpen, en per hoofdonderwerp zijn onderliggende aspecten
benoemd, zo'n 2O in totaal. Een aantal instellingen heeft de vraag gesteld welke
onderliggende normen en criteria ten grondslag liggen aan de uiteindelijke oordelen
die zijn gegeven in termen van J, N en D (voldoet wel, voldoet niet en voldoet
deels). In deze bijlage hebben we dit voor de belangrijkste onderdelen toegelicht.
De complexiteit en variëteit die in de werkelijkheid wordt aangetroffen kan niet
vooraf in de vorm van criteria en beslisregels sluitend worden vastgelegd. De
overwegingen die aan het oordeel ten grondslag liggen zijn steeds in de
onderbouwing van het oordeel toegelicht.

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

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

Tijdens het onderzoek zijn diverse informatiebronnen gebruikt, waaronder

de websites van de HAS en van HAS KennisTransfer;
het document Avondopl ei d i ng Voed i ngsmiddele ntech no log i e stud iejaa r
2011-2012;
het docurnent Opleiding Voedingsmiddelentechnologie studiejaar 20 12-
2013;
Onderwijsregeling opleiding Voedi ngsmiddelentechnologie studiejaar
2011-2012;
Ond erwijsreg el i ng avo ndopl eid i ng Voed i ng sm idd el entech no log i e
studiejaar 2011-2012;
Examenregeling 2010-2011 HAS Den Bosch;
ExamenregelÌng 2011-2012 HAS Den Bosch;
Mod u I ebesch rijvi n ge n schooljaa r 20 1 1 - 20 1 2 ;
Reg el i ng afstu d eerproj ecten d eeltijd opl ei d i ng
Voed i ng smi d d e lentech no logie (2008) ;
het dossier met besluiten en notulen van de examencommissie van
recente jaren;
een steekproef van studentendossiers met informatie over de
vooropleiding, de intake, werkstukken, etc.
de di gitale studenten- c. q. cijferad ministratie ;

de rapportage Voedingsmiddelentechnologie Hogeschool HAS Den
Bosch. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 4 en 11 oktober
2011, AeQui, december 2011;
De rapportag e Onderzoeksverslag opleiding
voedingsmiddelentechnologre, Certiked, 23 december 2005.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

L2.
13.

74
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BIJLAGE IV: ZIENSWI.J,ZE VAN HET INSTELLINGSBESTUUR

hos
hogeschool

Zienswijze HAS Hogeschool op het inspectierapport:
"Ra-pportage (ver)korte en versnelde opleidingen in het hoger
onderwijs over de HBO-bachelor
voedingsmiddelentechnologie bij HAS Hogeschool * d.d. 23
november 2OL2

In het voorjaar van 2012 heeft de inspectie van het onderwijs een onderzoek
gedaan naar verkorte en versnelde opleidingen in het HBo. op 2g maart 2012 heeft
een bezoek aan HAS-Hogeschool plaatsgevonden en is de opleiding
voedingsmiddelentechnologie bekeken. Naar aanleiding daarvan is een
conceptrapportage opgesteld. Vervolgens was er gelegenheid tot hoor en
wederhoor. Op 23 november 2OI2 kwam de definitieve rapportage.
Het betreft hier het onderzoek naar de studie van studenten met werkervaring die,
nadat ze bij HAS KennisTransfer een brede set van cursussen op het gebied van
voedingsmiddelentechnologie succesvol hebben afgerond, als zij-instromer
ingeschreven worden in de voltijdopleiding Voedingsmiddelentechnologie. Ze hebben
dan de mogelijkheid verkort (sommigen binnen een jaar) hun HBo-studie af te
ronden' Omdat de medewerkers van de voltijds dagopleiding ook bij de cursussen
van HAS KennisTransfer betrokken zijn, zijn zij goed in staat te bekijken welke van
hen wel en welke niet succesvol zullen zijn om bij de opleiding hun HBo-diploma te
behalen. Niveau en hoeveelheid werkervaring spelen bij die beoordeling een
belangrijke rol.
Bij de accreditat¡e in december 2011 is expliciet gekeken naar studenten die met
werkervaring en met de nodige gevolgde cursussen instroomde in het laatste jaar
van de opleiding. Het afstudeerniveau van hen is als positief beoordeeld en eizijn
geen verschillen geconstateerd met het eindniveau van de afgestudeerden die de
reguliere opleidingsroute volledig volgde. De opleiding als geheel is met goed gevolg
geaccrediteerd.
De cursisten hebben bij HAS KennisTransfer de mogelijkheid om te kiezen voor
enkele cursussen en het daar bij te laten of een hele set cursussen te volgen.
wanneer ze een hele set hebben behaald en mede op basis van werkervaiing goed
genoeg geacht worden, kunnen ze als zij-instromer ingeschreven worden bij de
voltijdsopleiding Voedingsmiddelentechnologie van de HAS Hogeschool. De
cursussen zijn niet overheids-bekostigd en vallen niet onder een cRoHo-
geregistreerd studietraject. Dat betekent voor de student marktconforme
cursusprijzen. ondanks die kosten ronden jaarlijks een 20 -30 studenten een
volledige set cursussen af. Een aantal van hen worden vervolgens toegelaten als zij-
instromer tot de CROHO-geregistreerde en overheids-bekostigde
Voedingsm iddelentechnologieopleiding.
De inspectie heeft tijdens hun bezoek het gehele traject bekeken inclusief de niet
bekostigde en cRoHo-geregistreerde cursussenset en van de zij-instromers
geconstateerd dat er onvoldoende borging is voor de zwaarte en kwaliteit van hun
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opleiding, zoals dat in de WhW is vereist, dat de wettelijke documentatie voor hen
niet op orde is, en dat de examencommissie onvoldoende zicht had op de toelating
van de zij-instromers.
HAS Hogeschool twijfelt n¡et aan de kwaliteit van de afgestudeerden die op basis
van hun behaalde cursussen en werkervaring toegelaten zijn in het afstudeerjaar.
Immers de cursussen bij HAS KennisTransfer worden verzorgd door de kern-
docenten uit de opleiding en deze zijn ook betrokken bij de toelating. Dit is hetzelfde
team van medewerkers dat de voltijdsopleiding Voedingsmiddelentechnologie
veaorgt; een opleiding die recentelijk 2011 op alle drie de standaarden met goed is
gewaardeerd bij de accreditatie, en waarbij zoals eerder aangegeven expliciet naar
de zij-instromers in het afstudeerjaar is gekeken. Het afstudeerniveau van hen is als
positief beoordeeld en er zijn geen verschillen geconstateerd met het eindniveau van
de afgestudeerden in de reguliere opleidingsroute.
Wij zijn er van overtuigd dat de vrijstellingen die verleend worden terecht zijn. De
borging daarvoor behoeft verbetering en dat gaan we oppakken. Want de HAS
Hogeschool heeft er geen twijfel over dat met de elders verworven competenties via
werkervaring en cursussen voldoende overtuigend onderbouwing te geven is voor
vrijstellingen. HAS Hogeschool heeft er vertrouwen in dat de, zowel door de
overheid als het beroepenveld gevoelde behoefte om de door werkervaring
verworven competenties te waarderen, voldoende handvaten oplevert voor een
gedragen erkenning.
verder gaat de HAS Hogeschool er beter voor zorgen dat de zij-instromers via de
(wettelijk voorgeschreven) documentatie inzicht hebben in hoe de opleiding is
opgebouwd en wat de eindtermen zijn. Vervolgens wordt voor de zij-instromende
student beter inzichtelijk, vanuit die documentatie vastgesteld, op welke
vrijstellingen aanspraak gemaakt kan worden, waarbij explicieter de kennis en
ervaring van de student gelegd wordt naast de eisen die vanuit het leerplan aan de
student worden gesteld. op basis daarvan krijgt de student een studieroute
voorgelegd, ook dat wordt beter gedocumenteerd. Dit alles gebeurt nog duidelijker
onder verantwoording van de opleidingsexamencommissie.
In de wervingsteksten voor de cursussen b¡j HAS KennisTransfer is inmiddels helder
aangeven dat er een explicietere beoordeling vanuit de opleiding plaatsvindt
alvorens te kunnen worden ingeschreven in de voltijdopleiding en alvorens de
vrijstelling,en worden vastgesteld om met een kort traject het HBo-diploma te
behalen.
Vergelijkbare trajecten heeft de HAS voor de opleiding Milieukunde en de opleiding
Bedrijfskunde & Agribusiness. Deze zijn nu niet in het inspectieonderzoek
meegenomen, maar de voorgenomen aanpak voor Voedingsmiddelentechnologie
passen we ook daar voor zover dat al niet gebeurd is, toe.

College van Bestuur HAS Hogeschool

3478613 (Ver)korte opleid¡ngen ¡n het hoger onderu¡js, rapportage HAS
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Uw kenmerk:

Ong kenmerk:

Datum¡

Betreftl

32¡ol-t/2¡llrR
ujtiüXcEl624/cwt/01
23 Januarl 101?

Onderaoe* Korte Trajecten

Geachte mewouw!
llierblj voldoen *ij graag:an uw vcrzoek om u van enige informatie te voor¡ien inake uw onde¡¿ock naar

l(orte Trajectcn bij onre hogexhool. Ons ínstituut ic ¡o'n ffexibcle ho¡escâool wa¿rin u hgt in ûw brief over

ñcelt die ctudcnt.n In ita¡l rt¿lfcn on¡a bacheloropleídlñgcn vlot t? doorloprn. llierbiJ dultan wi! aan op

ßerder verworwn lcnnas !n de crverang die opgedaan ls rn de huidige werkomgeviÍlg en dc wcr*Jtuaties

efloor. Veel van on¿e studsnten werken al 10 Jaar of langer ln e€n professlonete o¡¡gevhg en hebben na hun

mlddclbar¡ rchoolopleidingen veelal vele certifìcaten behaald vaa berocosgerichtc opleldlngen. Wii spelen met

onrc dceltlidoplcldln¡en hicrop ¡n.

Allc personen dic ¡lsh bij ons mcldcn omdat re geíntcresseerd rijn in ecn ulri on.e oplcidlngcn rprcken wij

persoonlijk in een intekcgespr*. ln dit gesprek komen de volgendr raken aen de orde:

¡ Dç wÇnscn van de potentläle studenÇ

r De mogelljfthedan die Hogeschool NOVI kan bieden;

. De vooropleiding, de opgedene kennis en inrichten míddels ¡¿nvullende opleidingen ¡lsmede de

werkervarln6;

r De eventuele vrijstellin¡en die op basis hierven lrunnen worden verleend

Als re¡ult¡¡t van dit gerprel heeft de pot€nt¡êae $udent cen duldcllJk becld v¡n de oplcldingstrå¡ect dåt hii of

¿¡j voor de boeg hc¿4t om het bachelorgetur&schrift te behalen. Wlj hanteren hdivtduele lla¡¡lkale

ophidlngstrtjecten, waarblj ult ¿owel didactíscl¡e als bedrijfseconomi¡che redener¡ grcepen worden

s¡lmtnge3teld \.an studcntlr dle dat v¿k sf die groep van v¡lken volgf. Wlj htnterc¡ de le¡vorm dlc w[ action

learning noûmen. Dlt ís een manier van fesgeven dle de theorie marlm¡al ganslull op de belevingswereld

v¡nsit hun beroepspraktijl van de studenten. De opdrachten alsmede de toetsen dle le lrijgen rljn over het

¡lgemeen g€ênt op caces uit hun eigen beræpspraktijk. Dit geldt in belangrijke m¿te ool¡ uoor dr

afsludeencriptle" Oe carut kle¡en de studenten zelf op basic van on¡e els¿n. Za krijgen ecn rrrlptlebqrleider

nnult dc opleidln¡ aan¡crrc:eo die ze gedurende de afstudcerp€rode birtaåt en indacn nodlg b¡¡shJurt.
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Ho¿wel qua rtudlebelasting hct rf:tudeertraject plm. een half jærdoodooptlþ kost, docn oo¿Ç rtudenten er

veelal langer ovrr om tot een afgeronde afstudeerscrlptie te komen. Dit hceft vele oorrakcn, medc ook door

de hoge ei¡en die wij stellen ¡an hst cínd¡esultaat. Oa¡rnt¡st rijn rlr nrdcnen srn tÊ vocrcn d¡t ¡tr¡dcntm

vecl¡l ecn voltijdbern cn rcn gerin hebben. waarbij hct ¡tellen yan prioriteítÊn som¡ ee¡ lastigc opgave blijkt

Onze opleidin6 ICT ommt ¡l studíeiaren van @ ÊC elk. Hrt ¡crste jeår bcvat veel¡l hlcidctrdc v¡kkcn. Veel

studenten lu¡rncn og brsir van EVC/EVX wiistelling krijgen voor dit,iaar. Het tweedc jaar rijn vrrdicpendc

v¡kkan op het terreln van ICT {informatíe Communicatie Trchnologic} en lV {lnformatírvoonienin¡}. Vaak

kunnen studenten met €en aantoonbere meerjârige werkervarlng op werk. en denlniveau vrl¡stell¡ngen kri¡gen

voor een aantal vakken ln dlt faar en Íoms voor âlle vakken ln dlt Jaar.

De vakken uit het 3'en 4" Jäär moeten over het algemeen worden gevolgd. lndlen allc vakken met sen

voldoende djn tfgerond k¡n de ¡tudent met het aßtudeertråjest ¡anvrnlcn.

ln biJla¡en is de vol¡cndc informalíe opgenome¡:

1, De Ondcrwijt- cn €xamenrcgeltng2$tllãOl2 (bül¡g! ll;
2. Oe rtudhglds van de deeltijdo,pleiding bachclor tCf (bijhgc 2|;

3. Aanwllende info¡m¡tie confonn uw beoordelingskadcr {bijlege 3} inzakc:

â. Xet maatwerkaanbod en het aanbod van verlorte of versnefde trajecten;

b. Het vrlrstelllngtbctÊ¡d ên vrúsrel¡ang$mogelllthedrn¡

c. oe rol van de werkplek in de opteldlng, rowcl tl¡dens de ¡ntðkÊ, tildenr dc oplcidtq ats b¡j het

aÊtuderan;

d. Ean oecr¿l€ht van ¡fudieduur en studidðjt;

4. Studentênaantallen conform uw bchoefte (biflagc 8].

Wij gaan ervan uit dat wlj met d¿¡a lnformatie voldo€t ¡an uw clscn Ën wensen en dat de¡e voldoende helder

cn vofledlg is opgesteld. Mocht u vragen en/of opmerlingen hebben dat venoeksn wiJ u co¡tact op to nemen

metdehu.rf, tel.nr" o3oJof mobíel

Hoo¡achtcnd,

Dlrscteur

Ho¡eschool frl0Vl

Sijlagen

II
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Blflage 1 Onderwifs- en Examenreglement 2011-2OL2

Regelingen en procedures

1 Begripsbepaltng en Ond ervíjs- en þumenregelingen
Onder bcorp:prrlrtijlvo'nrrin/¡tagc wordt verstaan het onderricht in dc praktijk van het
beroep door middel van pr¿ktische oefeníngen ('prakti¡che voorbereiding op de
beroepruitoefening' en '$age') ¿oals bedoeld in artikel 7.13. lid 2 ¡ub,d van de WHW'

Onder bo¡lrr¡¡Ì wordt het bestuur van de Stichting Hoger Onderwiis NOVI verstaan
overeenkomstig het bedoelde "College vân Bertuur" in artikel 10.2 van de WHW'
Ondcr colhgo vrn Bcrocp voor de Examens wordt de commissie veÌstaôn overeenkomfig
het bedoelde in artikel 7.60 van de WHW.
Onder docut wordt verstaen een deskundige aangesteld door Hogeschool NOVI, die befast is
met het verãorgcn van onderwij:.
Onder.rtrncñ wordt verstaan het moment waarop de student aan alle voorwaarden als

gesteld in deze regeling met betrekking tot de opleíding is geslaagd (artikel 7.10 tid 2 van de
WHWI. N¿ het dagen vsor het êxamen wordt een HBo-getuigrchrift uitgereikt.
Onder lnñn ñ(otnmi¡¡ic wordt ventaan de door het Be¡tuur ingertelde comr¡is¡ie ten
behoeve ven hct afnemen van exarnen$ als bedoeld in ¡rtikal 7.12 v¡n de WHW. De¿e commissie

is daarnaast bel¿st rnet het verlenen van toelating tot de opleiding en mct het verlenen van
wljstelling voor bepaalde onderdelen van de opleiding: de Toelatingrcommis¡ie en de
Vrijrtallin gtcorn mi g¡íe.

Onder crrrncrilçglrnrelrt wordt verslaan een bij de Onderwilr- en Êxamenregeling 2010-20f t
behorend docurncnt weerin een aantal bepalíngen u¡t deze legeling verder is uitgewerkt met
name op het uitvoerende vlak.

Onder cxrnrin¡tor wordt verstaan e€n deskundige aangewezen doo¡ de Ex¿mencomrnis:ie die
bel¡st i¡ met het verzorgen van het afnemen van (herltentãmens in een desbetreifende
onderwljseenheid dan wel het beoordelen van rtages (artíkel 7,12 Ld 3 van de WHW,
Onder g.tulgtchr¡ft wordt verstaan een officieel erkend document dat als bewijs dient voor
het met voldoende resultaat afgesloten hebben van het sxamen.

Onder iníclling wordt verstaan de Stichtíng Hoger Onderwijr NOVI, die door de mínister van

Onderwljs, Cultuur en Wetenschappen is aangewezen als officiåle instelling voor hoger
beroepsonderwijr op grond van de Wet op het Hoger onderwíjs en Weten¡chappelijk onderzoek
(WHW.

Ho¡erdrool f,OVl i: de uíwoerende organisatie van de opleidingen. Alle H8o'progremmã's van

de Hogexhool ltloVl ziin geregi$reerd in het CßOl.þ, het Centrale Regiler voor Opleidíngen
Hoger Onderwijs, rrgirtratienumrner 24HR.

Onder lcrou¡æonkomrt wordt verstaan het document dat de rechten en plichten van de

¡ludent regelt.
Lcrrplcln i: de elektronísche leeromgevíng waarvan Hogerhool ltlOVl gebruíkt maakt Deze

omgeving i¡ via internet toegankelijk voor alle studenten van Hogexhool NOVI. voor zover
¡elevant.
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Onder onderwijsecnheid, vak of module wordt verstaan de te onderscheiden delen van het
ramenhangend geheel van de opleiding als bedoeld in artikel 7.3 van de WHW, dat wordt
afgesloten met een (her)tentamen en waarvoor bij voldoende resultaat de studielast wordt
uitgedrukt in gehele ECTS-punten.

Onder oplciding wordt het samenhangend geheel van onderwijseenheden verstaan, dat gericht
is op de verwezenlijking van de eindtermen waarover degene die de opleiding voltooit, dient te
beschíkken (artikel 7,3lid 2 van de WHW).

Onder oplcidíngroördin¡tor van de Hogeschool NOVlwordt v€rstaan de medewerker die
belast is met de inschrijving van studenten, de verwerking van studievoortganggegevenr, de
kwaliteitszorg en de feitelijke organisatie en coördinatie van collegedagen, (her)tentamens en
examen!L

onder reglement betreffende de afstudeeropdracht en scriptie wordt verstaan een bij de
Onderwijs- en Examenregeling 2011-2A12 behorend document waarin een aantal bepalingen uít
deze regeling verder is uitgewerkt, met name op het uitvoerende vlak.
Onder stage wordt verstaan een periode waarin een student zich in de beroepspraktijk
bekwaamt in de praktísche toepassing van in zijn studie verworvên theoretische kennis, inzicht
en vaardigheden.

Onder stagnreglement wordt versteân een bij de Onderwijs- en Examenregeling 2O11-2012

behorend document waarin een aantal bepalingen uit deze regeling verder is uitgewerkt met
name op het uitvoerende vlak.
Onder studcnt wordt verstaan degene die zích inschrijft voor het volgen van vakken van een

opleiding resp. díe vakken die behoren bij een kopstudie, instroom-, doorstroom of
uitstroomprogramma voor een bepaald jaar.

De ¡tr¡dicbegcleider is een opleidingscoördinator die is belaçt met de voortgangscontrole en
studiebegeleiding.
Onder studicaids voor studenten wordt verstaan het informatiepakket dat iedere student na
inschríjving wordt toegezonden c-q- vÍa Leerplein ter beschikking gesteld.

Onder tent¡men en hertcntarnen wordt verstaan een onderzoek naar de kenni¡ van, het
inzícht in en de vaardigheden van de student, alsmede de beoordelíng van de uitkomsten van

dat onderzoek, zoals bedoeld in artikel 7.10 lid 1 van de WHW.
De toelatingscomnissie is een onderdeel van de Examencommissie.

De vrijstellingscornmirsie is een onderdeel van de Examencommisgie.

Onder WHIIV wordt verstaan de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek
(sÎb. 1992, s93).

2 Waardering van {her)tentamens en examens
Het oordeel over de kennis van de studenten wordt uitgedrukt ofwel in de cijfers 0,0 (nul

behaalde punten) tot en met 10,0 (honderd behaalde punten), ofwel met de kwalificatie 'met
goed gevolg afgesloten', dan wel 'met onvoldoende gevolg afgesloten'.
De student is voor een (her)tentamen, respectievelijk werkstuk, geslaagd wanneer hij:
n ofwel een cijfer van een 5,5 of hoger heeft behaald;
a ofwel de kwalificatie heeft ontvangen 'met goed gevolg afgesloten',
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Wanneer een rtudent rneerdere (her)tentamens voor een zelfde vak heeft gemaakt, geldt het
hoogst behaalde cijfer.

3 VriJstellingen
Van een student kan voor het afleggen van een (her)tentamen vrijstelling worden verleend
door de Vrijstellingscommissie, Verzoeken daartoe dienen op het moment van inschrijvíng als
student onder overlegging van de vereiste documentatie schriftelijk te worden ingediend bij
de Vrijstellíngscommissie, onderdeel van de Examencommissie.

ln het kader van de doorstroming beroepskolom ICT Systeembeheer wordt aan studenten die
in het bezit zíjn van het certificaat MCSE (Microsoft Certifíed System Engineer) 2000 en/of 2003,
resp. MCITP (Microsoft lT Professional) aangewld met minimaal 3 jaar relevante werkervaring
in het vakgebied van Systeembeheer door middel van een vrijstellingsregeling een programma
aangeboden van 16 vakken, plus de afstudeerscriptie. De vrijstellingen betreffen de vakken van
het eerste en tweede jaar van het vierjarige programma, alsrnede de vakken Management
Vaardigheden {MV) en lTll-Processen Z (lPR2) uit het derde jaar.
ln het kader van de doorstromíng beroepskolorn ICT netwerkbeheer wordt aan studenten die
in het bezit zijn van het certificaat CNE (Certified Network Engineer) 5 of hoger van Novell
aanEevuld rnet minimaal 3 jaar relevante werkervaríng in het vakgebied van Systeembeheer en
Netwerkbeheer door middel van een vrijstellingsregeling een progrâmma aangeboden van 16

vakken, plus de afstudeerscriptie. De vrijstellingen betreffen de vakken van het eerste en
tweede iaar van het vierjarige progremma, alsmede de vakken Management Vaardigheden
(MV) en lTll-Processen 2 (lPR2) uít het derde jaar.
ln het kader van de doorstroming beroepskolom ICT Systeemontwikketing wordt aan
studenten die in het bezit zíjn van het ceñificâat MCSD (Mirrosoft Certified System Design)
aangevuld met minimaal 3 iaar relevante werkervaring in het vakgebied van
Systeemontwikkeling door middelvan een vríjstellingsregeling een programma aangeboden
van 15 vakken, plus de afstudeerscriptie. De vríjstellíngen betreffen de vakken van het eerste
en tweede jaar van het vierjarige programma¡ alsmede de vakken Management Vaardigheden
(MV) en lTll-Processen 2 (lPR2) uit het derde jaar.
ln het kader van de doorstroming beroepskolom ICT Systeemontwikkeling wordt aan
studenten die in het bezit zijn van het diploma AMBI {Automatisering en Mechanisering van de
Bestuurlijke lnformatievoorziening) aangevuld met minimaal 3 jaar relevante werkervaring in
het vakgebied van lnformaticus door middel vän een vrijstellingsregeling een programma
aangeboden van l4 v¿kken, plus de afstudeerscriptie. De vríjstellÍngen betreffen de vakken van
het eerste en tweede jaar van het vierjarige progremmä, alsmede de vakken Manågement
Vaardigheden (MV), lTll-Processen 2 (lPR2). Mondelinge Communicatie (MCO) en Schriftelijke
Communícatie (SCO) uit het derde jaar.
ln het kader van de doorstroming beroepskolom lTlUService Management wordt aan
studenten die ín het bezit zíjn van het certificaat Manager's Certificate in lT Service
Management aangevuld met minimaal 3 jaar relevante werkervaring in het vakgebied van
Beheer van informatíesystemen/lÏlL Service Management door middel van een
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vríirt€llings¡eg€llng een progr,ðmme ã¿¡ngeboden van 21 väkken, plur de ¿ffudeerscríptie. De

vrijrtellingen betreffen de vakken van het eerste en tweede laar van het v¡erjerige progrãmma

{met uitzondering vrn de vakken Data-analyre & Ontwrrp (DAO}, Sy¡te€montwikkeling op

b¿sis van UML (sUMtl, Busines¡ Process Modelling (SPM), lnform¿tiemanagement I en 2 (lMT'l

cn lM12), alsmede dc valtken lTll-Proces¡en 2 (lPR2), Managament Veardighcdsn (MV),

Organisatiekunde (ORG) en Projectmanagement (PMT)"

Genoemde vrijstellingen worden alleen verleend indien de student kiest voor het rptcifieke
afstudeertraject voor lï/Service Management.

ln het kader van de doorstroming beroepskolom Beheer van de lnformatievooreiening wordt
aan studenten die in het bezit zijn van het diploma AMBI met afstudeerrichting HX

(Exploiteren ve n lnforrnatiesystemen) aangevuld met minimaal 3 jaar relevante werkervaring in

het vakgebíed van Beheer en Exploitatie van informäliesy$emen/lTll Service Management
door middel van een vrljstellingsregeling een progremma aangeboden van 14 vakken. plus de
¡fsluderr¡criptic, De vrij$ellingen betreffen de vakken van het ecrste en tweede jaar van het
vierjarige progrsrnme. al¡mede de vakken Mðnagemcnt Vaardigheden {MV} en lTlL-Proce¡sen 2

(lPR2) van het derdc jaar.

ln het kader van de door¡troming van de beroepskolom ICT Systeemontwikkcling wordt aan

studentEn die opleidingen hebben genoten en meerjarige ¡elevante werkerver¡ng hebben

opgedaan met (conventíonele) ontwikkelmethoden en -techniÊken en hebben leren denken

en we¡ken vanuil de bedrijfsproceJsen van wa¿rruit rii werken ¿an de ontwíkkcling van de

ínformatÍevoor:iening door middel van een vri¡$elling3regeling eÊn progrämma aangeboden
v¿n 14 vakken, glus dc åfstudeer:cr¡pt¡e" De vrijstellingen betreffen de vakken uit het eerste en

twede jaar van het vierjalige programmar al¡mede de vakken Management Vaardigheden

{MV}. Projectmenagenrent (PMT} en lTll-Proce¡sen 2 (lPRZl v¡n het derde jaar.

lndievr een ¡tudent een MBo-opleíding in de richting lnformatica {of deelrichtingen :oals

Systeembeheer of Applicatiebeheer) op niveau 4 met goed gevolg heeft afgerond en de

student minimaal 1 jaar werkervaring heeft in het vakgebied van ICT-professional, wordt deze

¡tudent vríjstelling vcrlecnd voor de vakken u¡t het cerrte jaar van het vierjarlge programma.

Een vak waärvoor vrijrtelling wordt verleend, wordt gewaarde€rd mel het rijfer 6,0. Op de

beoordelingslijst wordt voor de vakken waarvoor vrfjstelling wordt verleend vermeld:

vrij:telling of eçn "V".
Met betrekking tot het bepalen van het slagen voor e€n exâmen wordt een vríjstellinE

gelilkgesteld aan het behalen van het betreffende tentarn€n.

1 îentamenq getuígschrífien en gerdígheldsdaur
Voor clk vak wordt een tentômen afEenomen. Datum en plaatr van elk {her}tent¿men worden

vastgerteld door de Opleidingscoôrdinator van de Hogeschool NOVI en tíidi9 schrlftelljk en/of
via *maif bekend gemaakt aan de studenten.

De re¡uhaten van behaaldc {her)tentamens blijven geldig tot maxifnaal 5 jaar na de laatste

aanccngesloten reek¡ van vakken.
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De Examencommis¡íe heeft de bevoegdheid de geldigheidrduur van (herltentamenresultaten

te verlengen of te verkqrten. De gronden waarop de Ërar¡encommisie beslult de
geldigheidsduur ven (herltentamen¡esultaten te verlcngen of te verkorten. worden ter
beoordeling aan het 8e¡tuur voorgelegd.

De tentamen¡ en hertentamens worden schriftelijk efgenomen, De Êxamencommís¡íe heeft de
bevoegdheid te bepalen d¡t (her)tentamens ook op een andere wiize kunnen worden
afgenornen. De gronden wâarop de Examencommirsie besluit de {her}tentam¿,n3 op een

andere dan ¡chriftelijke wi,ire te laten afnemen, worden ter beoordeling aan het Bertuur
voorgelegd. ln bijzondere gcvallen, ter beoordeling aan de Examencornmissie, kan de student
de mogelijkheid worden geboden een rnondeling tentðmen c.q. hertentamen af te leggen.

Hiertoe dient de *udent ¿ích met een met redenen omkleed verzoek te wenden tot de
Examencommis¡ie.

Een student kan voor een vak in een studíejaar maximaal 2 keer Êen hertentemen afleggen. ln
bi¡zondere gevallen. dit t€r beoordelíng van de Examencommissie, kan ven dere regeling
worden afgeweken. Een ;tudcnt kan alleen een hcrtentarncn doen indien het vak met een

onvoldoende is afgerond.
Ëen student k¿n bínnen het collegegeld voor een vak eenmrlig een hertent¡rnen aflaggen.
Voor de eventuele volgende hertentamenr van een vak wordt een additioneel bedrag
gefactureerd. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks vastgertê¡d.
lndien bij het tentamen fraude wordt geconstateerd. kan dc €xamencommi¡síe de student van

verdere deelname ¡an de opleiding uÍtsluiten. Ir worden gcen inschrijfgeldcn gereft¡tueerd.
Tegen een beslissing k¿n de student beroep aantekenen (zie artikel 4.6 en 4.71.

laarlijkr zijn er tenman$e twee zittingen van de ãxamencor¡milsíe waarop wordt vartgesteld

wie gerlaagd i¡ voor het er¡men. Þe zittingen van (her)tentamen! rijn nier openbaar. Þe
Examencommissíe i¡ bevoegd om e¡ders te bepalen. De gronden waarop de Eramencommissie

bepaalt dat ziningen van (herltent¿menr openbaar zijn, worden lcr beoordeling aan het
BeÍtuur voorgelegd.

Het schrífteliike (herltentamenwerk wordt doo/ de l.logeschool NOVI tenninste t 0 weken

bewaard. Daarna zal de Hogeschool NOVI zorgdragen voor de vernietiging van het schriftelijke
(herltentarnen-werk. (Her)tentamenwerk blijft bewaard zolang een eventuêle bezwaar- en

beroepsprocedure loopt" Zie hiervoor de paragrafen ¡[-6 cn 4.7, ln dat geval wordt het wcrk pas

vernietigd als de procedure is beëindigd.
De Ex¿mencommissie heelt de bevoegdheid te bepãlen dat het met gocd geuolg hebben

afgerond van (herltentemenr ¿ls voorwa¿rde grldt voor het doen van andere (her)tcntamenr.

Ðe geldigheid¡duur van beh¿alde getuigschriften is onbeperkt.

5 Inzagerecht en prrcedure
De uitslag van het (herltentamen wordt níet later dan 3 weken na de daturn van hct
(he¡Xentamen vastgestefd en uiterlijk t week daarna aan de cludent medegedeeld. De

Examencommis¡ie kan bcsluiten deze termijnen te verðnderen. De gronden waarop de

Exarnencamrni¡sie be¡luif deze termijnen te verande¡en, worden ler beoordeling aan het
Bestuur voorgelegd.

Q Ho8ê3chool NOVI ¡012 fraSlno l0 van 93



Een student k¡n uiÌrluitend als het resuhaat van het (herltentamen onvoldoende is, gedurende
4 weken na bekendmaking van de uitslag van een (herltent¡men, inzage verkrijgen in zijn

beoordeelde werk. Een verzock daartoe, met redencn omkleed, dient ¡chliftelijk te worden
ingediend bij de Ëxamencommissie- lndien dit ver¿oek wordt gehonoreerd, zal de rtudent de
gelegenheíd worden geboden :ijn beoordeelde werk in te zien. Aan dc:e inzage riin geen

kolen verbonden.

Onder toez¡cht vân Grn vêrtegenwoordiger van de Hogetchool !{OVl kan de ¡tudefi een kopie
van het (herhentamen in¿ien bíj de Hogeschool NOVI in Utrecht. Vragen en normeringen zíjn
bij deze inzage beschikb¡ar. Na inzage wordt de kopie van het (herltentamen, de vragen en de
normeringen weer ingenomen door de vertegenwoordiger van de Hogeschool NOVI,

Na inzage kan de ¡tudent vervolgens bínnen 6 weken na bekendmaking van de uiülag van e€n

ther)tent¿men een met redenen omkleed schrifielijk beawaar tegen de waardering van het
door hem gemaakte (herltentamen indíenen bij de Examencommissíe.

6 Bezwaarpr,acedure
Eezwaar kan ¡lechts gemaatt worden tegen de waarderíng van het gehelc gemaakte

þerltentamen. Dit houdt in dat wanneer de ¡tudent bezwaar maakt tegen de waardcring van
een deel van €en gemaakl (herþentamen, de Examencommissie de waarderíng van alle andere
delen ook in beschouwing neemt
Alvorens het bezwaar in behandeling te nemen stuurt de Exanencommi:¡ie een kopie van het
be¿waarschrift a¡n de betrokken examinatorldocent en vcrzoekt de ex¿minator/docent binnen
tien werkdagen een rchriftelijke readie te geven op hct ingedíende bezwaars(hrift.
De Examencommissíe kan besluiten een tuæede examínalor te vragen een reactíe te geven op
het ingediende bezwaarschríft.

Na ontvangst van de ingcwonnen adviezen bepaalt de Examenccmmíc¡ie vervolgenr haar

landpunt en deelt dat schriftelijk mee aan de fndiener van het bezwaarschrift en de
betrokken examinator(cn). Dit dient te gebeuren binnen een maand nå ontvangil van het
bezwaarschrift.

Een volledig stel (her)tentamenopgãven met de daarbij behorende beoordelingsnormen en

een lijst met de behaalde cÍj{ers en de uitrlag van het (her}tentamen van íederc kendidaat
blijven. zolang een klachl speelt, in het archief bewaard.
Aan het indienen van een bezwaar kunnen kosten worden verbonden. Ðe¡e koslen worden
terugbeta;ld indien hct beewaar (deels) gegrond wordt verklaerd.

7 Be raep smog el ti khcd e n
Ten behoevc van het crcèren van beroepsmogelijkheden is een College van Seroep voor de

Examens overeenko¡¡stig art 7.60 van de WHW ln het leven geroepen.

Een student kan t€gen beslirsingen van de Examencommi¡¡ie, Ínzake de waardering van
(her)tenta-mens, de toekenning van studiepunlen en de toekenning van vrijstellingen, een m€t
redenen omklaed rhriftelijk bezwaar overeenkomstig ¡rt¡kel 7.61 van de WHW indienen bij
het €ollege van Beroep voor de Examens.
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Alvorens een beroep in behandeling genomen wordt. dient de betreffende rtudeñt een

borgsom op de rekening van de Hogeschool NOVI overgemaakt te hebben. De hoogte van

deze borg wordt jaårla¡ks vastgesleld. lndien de ¡tudent in hct gcli¡k gesteld wordt door het
College van Beroep voor de Examens wordt dit bedrag aan hem g€retoumeÊrd. ln alle overige
gevallen dient dit bedrag ter delckíng van de door de Hogexhool NOVI gernaakte korten.
Het College van Seroep voor de Ëxamens komt binnen dertig werkdågen n¡ ontvångst ven dit
schriftelijk beewa¡r mct ccn uibpraak. Deze uitspraak wordt de ¡tudent schrifteliik
medegedeeld.
Alvorens het bezwaarschrift in behandeling te nemen rendt het college het belwaar a¿n de

Etamencommi¡sie, mel de uitnodiging om in overleg met betrokkenen na te gaan of een

mlnnelfjke schlkking van het gcschil mogelijk is.

Ðe Examencommissie deelt binnen vijftien werkdagen na ontvôngrt van het ver¿oek van het
Collegevan Eeroep, onder overlegging van de daarop betrekking hebbende stukken. aan het
College van Beroep voor de Exa¡nens mede tot welke uitkomst het beraad heeft gcleid. ls een

minnelijke schikking niet mogelijk gebleken, dan wordt het bcroeprchrift door hct College in

behandeling genomen.

lndien het College van Beroep voor de Examen¡ het beroep gegrond acht verníctigt het de
beslirsing van de Examencommíssie geheel of gedeeltelijk. Het kan bepalen dat het

{her}tentamen, het ex¿men, het toelatingsonderzoek. het aanvullend onder¿oek of enig
onderdeel daarvan opnieuw wordt afgenomen onder door het College van Seroep te stellen
voorw¡arden.

8 Studeren met een ltchamelíjke af zíntulglljke handicop
Al het redelijke ral door de Hogerchool NOVI worden ondernomen om deelname v¿n

lichamelijk of eíntu¡glijk gehandicapte studenten aan de oplaidingen en (herltcntamenr

mogelijk te rnaken. Ook indien sprake is van dyrlexie kunnen csmpenterende maatregelen

worden ondernomen. 8ij twíjfel kan Hogeschool NOVI verzoeken om een bewiisdocument
(med isch e verklaring).

9 Afstudeerapdracht en scriptie
De opleiding wordt afEedoteñ met een af¡tudeeropdracht <.q. scriptie. Deze

a{studeeropdracht heeft betrekking op de toeparsing van theoreti¡che en graktirhe in¿ichten,

die in de opleidlng aan de orde zijn geweert en op problernen vvaarmee de rtudent in zijn'
beroepsuitoefening kan worden geconfronteerd.

De bedoelde opdracht wordt door de ¡tudent alleen uitgevoerd. Op verzoek kan de

sxarnen(ommissie hiervan afwijken. Maxima¿l kunnen ln dat geval 2 rtudenten tegelijk aan de

opdracht werken, ln dat geval ¿ullen de eí¡en ten aan¿ien van dc afstudeer¡crlptie verawaard

worden.
In de regelingên omtrenl de afrtudeerscriptie is de procedure met betrekking tot dÊ

af:tudceropdracht en scriptie vastgelegd.

Het resulta¿t van de afrtudeeropdracht dient te worden g€prerenteerd en verdedigd in een

{her}tentarnenzittin g voor een comrni ssíe van exarn i nalorcn.
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De commissíe van examínatorcn bestaat uit de xriptiebegeleider, aangevuld met een door de
Examencor¡misie benoemde onafhankelijke assessor. De onderlingc tå¿kvÊrdeling ir geregeld

ln het tx¡mcnrcalcrnent.
De beoordcling van de afctudeeropdracht geschiedt volgens de navolgende weging:
¡ Hct ciJfer voor de ¡criFtíe: wegirç = 60%;
¡ Het ciifÊr voor de prerentatie weging = 2011ì
I Hct cijfcr voor de verdediging; weging = 20.1ç.

De waarderíng van de drie onderdelen als bedoeld in hct vorige artikelwordt uitgedrukl in de

cljfers van 0,0 tot en met 10,0.

De totale waarderlng van het afstudeerproject / de scriptie wordt uitgedrukt in de cijfers van

0.0 tot en met lO0.
Wanneer de student een voldoende behaalt voor de afstudeeropdrachV¡criptie behaalt hij 30
studiepunten.
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B$lage 2 Snrdleslds ICT 2011-2Ùtz

Væwøtd
Een lcven lang lcrcn i¡ ctc.& bclangríjker in de contert v¡n de hedcndægrc mrrtrchappij. De

melheld en onrroonpelbaarheid van trends m ontu¡ikkellngen ln dczc tijd rtellcn hogc eisen aan
de pcrlormrncc .ñ het aanpesringsverrnoger'r van mcnsrn. Lere¡ cn persoonlijkc ontwikkeling
zíjn bclangrijke ondcrdelen van de loopbaan van ICT'er¡.

Hogerchool NOVI rlcht zlch op de verdere ontwikkeling van dc kcnni¡, vaardigheden en

competcnti€r vðn menren die aan het arbeidsproce¡ dcclncmcn of d¿araan wccr decl willen
ga¿n nemen met opleidingen en trainingen die afgestcmd tijn op hun individueJe wensen en

mogeliJkhedcn, De opleiding ls ontwikkeld voor studenten díe graag (verder) willen studeren en

groeien in het vakgebied van lnformatíe & Cornmunicatíe Tcchnologie.
Dit document beschrfift de Ondenrvþ- en Examenregellng van llogerchool NOVI voor de

opleiding HBSICT. Deze opleiding ôrnvat naast het tl-jarige drchijdÍriect ook de daarvan

afgclcidc kopstudies, de alstudeeryariant, de topopleiding cn .en voorlooplaar.
Hogeschool NOVI wenst u een inspirerende en leerzame ludist
I
&ogrunmemanager

Aeü¡rrgwlt*
Kabåln'vcg {4
351¿ CE Utrecht

Tdrfonl¡dr bær*br¡rl:id:
T: +31 (0)30 -71-
F: +31 (0)30 -711 5614
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7.Inleíding
Dit document beschrijft de Onderwijs- en Examenregeling van Hogeschool NOVI voor de
opleiding HBO-ICT. Deze opleiding omvet naast het 4-jarige deeltijdtraject ook kopstudies,
instrsom-, doorstroom- en afstudeervarianten, Deze regelingen zijn van toepassing op de
(her)tentarnens en examens van Hogeschool NOVI en zíjn västgesteld door het Bestuur van de

Stichting Hoger Onderwijs NOVI, conform de bevoegdheid als genoemd in artikel 7.13 van de
Wet op het Hoger Onderwíjs en Wetenschappelijk Onderzoek WHW.
Ter bevordering van de leesbaarheid wordt rteeds de mannelíjke vorm gebruikt waar gesproken

wordt over student, docent en dergelijke, maar hiermee wo¡den uiteraard ook leden van de

andere sekse bedoeld.
Een aantal bepalingen uit deze regelingen ís verder uitgewerkt in de Stãgerêgeling en de

Regelingen omtrent de afstudeerscriptie.
Deze regelíngen en de bijbehorende Stageregeling en de Regelingen omtrent de
afstudeerscriptie zijn integraal van toepassing op alle studenten die zich hebben ingeschreven

bij de Hogeschool NOVI.

Onderwerpen die ìn deze regelingen aan de orde komen, zijn:
3 ln{ormatie over HogeschoolNOV|g Het studíeprogramma
3 De vakken
3 De toelatingreisen
3 De exarneneísen en regelíngen
¡ Jaarrooster
I Literatuurft.¡-st

Deze studiegids bevat beknbpte vakbeschrijvingen van de vakken. Op de elektroni¡che
leeromgeving Leerplein zijn deze vakbeschrijvingen uitgebreid beschreven. De beschrijvingen op
leerplein maken onderdeel uit van deze studiegids.
Daar waar deze regeling niet in voorziet beslist de Examencommíssie.
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Z. Hageschoal NOW
Hogerchool NOVI i¡ een gerperialiseerde hogechool die lCTgrofesrionalr oplcidt met flexíbele
oBlefdingsprogramma'i. Zij richr zich op het rærder ontw¡kk€len vân mbô'êr¡ en hbo'ert waarbij
de oplcidingrtrajecten zijn afgertemd op de specifíeke opleidíng:behoeften van organisaties.
Het opleiding¡aanbod ir zodaníg opgezet dat de opleidingen pa$en in een groter geheel, een
carrièrcpad.

Confrontatle tu¡sen de praktijkervaringen en theoreti¡che inzíchtcn van docenten en

deelnemer ¡taat op de voorgrond, De praktijkervaring van de student i¡ de b¡¡i¡ waarop hij of
zij nieuwe kennls en vaardigheden ontwikkelt. De opgedane kennís en vaardigheden is direct
toepasbaar in de cigen praktijksituatie met als resultaat een daadwerkelijke bíjdrage aan de

persoonlljke ontwfkkel¡ng en aan het succes van de organisatie.

Hogerchool l{OVl is geaccrediteerd door het Mini¡teríe van Onde¡wíjr Cultuur en
Wetenschapgen, via de Stichttng Hoger Onderwiit NOVI. De2Ê iti(hting is bij het miniçterie
ingcschreven in hct rgn. CROHGregi*er, onder numme¡ l4HR.

2.1 Dod Y¡n dc oplCehg
Het docl v¡n de apleiding HBO lnformatie- en Comrnunicaiie Technologie (lCf) ir erop gericht
orn fudenten v¿nuit ICT ¡t¿rtfuncties te ondersteunen bij het doorgroeien n¡ar functie¡ met een
meer bedrijfrkundig karakter. H¡err¡ee wordt een integrale benadering bedoeld v¿n de ICT in de
volgende gebíedcn;
3 Beleid en innovatie
a Ontwikkeling en invoering
t Exploitat¡r en beheer

De ontwikkeling en doorgroei van de ICT'er vindt plaats op basis van praktijkervaring en

vôortgezette scholing. Iijdens het functioneren in de beroepspraktíjk vlndt doorgroei plaats in
de breedte nãar een leidinggevende functie en in de dicptc door het ontwfkkelen van een

specialirme. Uítgangspunt is dat afgestudeerden van deze opleidlng al dan níet ín een

leidinEgevende functle kunnen functioneren zowel bij kleine, middelgrote en grotÊ bedriiven,
rowel bii de overheíd als bij de profit- en non-profitsector. Kenmerkcnd ir dat ríj met zowel
internc al¡ externe klanten te maken hebben.

2"2 Bcrorprgrolbl
Ðe oplciding HBO-ICT ír geba:eerd op het beroep:proliel v¡n de b¡chelor of ICT van het HBO{
platform.

De centr¿le ¡divhêiten ven de inforrnaticus richten zich op (bedriifskundige)

informatierystemen. :oftwaretystemen en romputerri/rtemevr. De¡e 3ystcrnen kunnen groot €n
complex lijn. Bij bedrijfsprocessen kan gedarht worden aan logistieke proccrsên,

markctingpro(e;sen. financíeel-admínístratíeve procerlen, hum¿n r!sou,(e pro<e$en,

rcAistraticve plocss5en en inf ormatie- en çommunicatieprocessen. B edri jfikundíge
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¡nformatiesyrternen ond€rsteunen bedrijfsprocesren. Daarnaast kan gedacht worden aan

informaticsy¡temen ¿oal: besturingtsystemen, netwcrksystemen, betalingrverkeer.
verzrkeríngen, adm¡n¡s¡rat¡eve systenen, relerveringssystemen. communicatiesystemen en

ontwíkkelsysternen.

Kennerkend voor deze systemen ¡s:

I De relatie tot het bedrijfskundig domeín
¡ Het toepasren v¡n |CT*oftware en hardwarecomponenten
3 De interactie met de gebruiker
¡ Omvang
3 (omplexe architectuur
¡ lnterfacing tu$en $yrtemen
¡ Mens-machine interactie
! Hettoepassen van databasemanagementsyrtemen
a Software coÍìponenten
a Real time en performan(e arpecten

2.3 Oplaldlng$rofbl
De opleidíng richt z¡ch op de volgende centrale ect¿víteiten van de FIBO lCï.professional:
¡ Analyse van bedrijfrprocessen en ínformatiesyrtemen om te komen tot verbetervoorstellen
a Het adviseren van beleid om te komen tot een optimale inzet van ICT ten behoeve van de

bedríjfsvoering
a Het ontwerpËn vân cen bedrijfsproce! en het daarvan afgeleide inforrnatieryleem
¡ Organiseren en implernent€ren van bedrijïsproce¡ren en daarbij horende

informatiesystemen
¡ ltet in een veranderende organísatie adequaat reageren op gevolgen voor bedrijfgroce$en

en daarbij horende informatieqrstemen

De aard van de¿e ðctiviteiten vereist een methodi¡che en gestructureerde werkhouding en
goede contactuele en communicatieve eigenrchappen. Deze eigenschappen in combinatie met
het bedrijfskundige karakter van de opleiding maken de afgestudeerde specifiek gcschikt voor
functie¡ ln de lCT, waarin al dan niet zelfstandig, beslissingen genomen moeten worden.

2.4 Hct ondcrwli¡
Praktijkgericht
Het uítgangspunt ir pr¿kt¡jkgericht onderwijs. Hierblj wordt de optiek gehanteerd dat de
student kenni¡ verg¡ârt door actief op zoek te gean nâer åntwoordcn op vr¡gen dlc nen
zichzelf gesteld heefl Ðat betekent dat r¡en äk itudeytt binnen de:e decltijdopleíding ecn
eigen verantwoordelijkheid heeft. Men leert zellÍandig te werken. goed te plannen en men
leert initiatiev€n te nernen. Daarnaast leert de rtudent ¡amen met ander? studentcn naar
oplosringen te zoek€n, :ijn meninq te formuleren, keuret te onderbouwen en ¿ndere ¡tudenten
te begeleiden bil vragen. Stt¡k voor stuk sociale en communicatiev€ vaardigheden die een

mðnåger in de praktijk nodig zal hebben. De werkwij:e tijdens de opleiding rluit aan bij de
werkwijae van de ICT profe*ion¿l in de beroepspraktijk.
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Action learning
Ti¡dens de opleiding wo¡dt veelvuldig gebruik gemaatt van dc lcermethoda Action Leaming.
Onde¡ begeleiding vsn de docent gaat men aan de slag met cascs uit de praktiik, vaak uit de

eígen otganisatic ol díe van de rnedertudenten- Men krijgt niet alleen theoretische kenni¡
aangercikf rn¡ar lecrt die te vertalên in praktische oplosringen. Uítgangrpunt is ¿e lfstandig en
actief ¡an het werk zijn mct een probleernstelling (thuis en in de le¡) die ontleend is aan de
eigen werktituðt¡er van de ludent.
Werkvormcn

De colleges structurer€n de informatie uit de líteratuur en de kcnnis die Ce ¡tudent bii het
maken van de gestructureerde taken heeft opgedaan. De student maakt de gestruclureerde

takcn ter voorbereiding op de bijeenkomst en betpreekt deze met de groep. Door middel van

analyreopdrachten leert de student praktilksituaties doorgronden, kenni¡ toepð$sen en inzicht
krijgen in situaties. Met individuele en groepsopdrachten ln de eígen werkomgevlng leert de

¡tudent zelflandig een probleem aên te pakken en te komen tot !€n advies op
r¡anðgemÉrtniveau.
ln interviriegerprekken geven studenten elka¡r feedback meÌ betrekking tot de individuele
opdrachten :n helpen elkaar bij problemen die ze tegen kor¡en. Híerdoor lecrt de ¡tudent te
reflecteren op eigen handelen en op dat van ðnderen.
Leerylcin
ln de opleiding wordt gebruik gemaakt van het Lcerplein. Oit is dc digitale leeromgeving van

Hogerhool NOVI. Mlddcls deze omgeving kan een student ¡ctu€lc inlormatie over de opleiding
opvr3gÈn. Op Lecrplein vindt de student naast de vakbeschrijvíngerr met lcerdoelen, de wijze
van toetsing, het leçrogr¡¡mmâ en de literatuur. ook de ¡hcct¡ die gebruikt kunnen worden
tijdens de les. ¿anvullende informatie en achtergrondartikelen.

2.6 Opbouw .n ¡tudi€htt van de opleiding
ln de bachelor/r¡a¡ter Jtruciuur wordt de :tudielast uitgedrukt in EcïS-punten (European Credit
Transfer Syfiem). De rtudielast van de opleidtng bedraagt in totaal 240 ECTS-punten. Per

studiejaar 60 ECïS-punten. De eerste drie Jaar omvat een studíejaar 1 2 vakken, Een vak heeft
een omvang van 4 fCTS.punten. Het vierde jaar ornvat 6 vakken plur de afstudeerccript¡e. De

scriptie heeft een studíelast van 30 ECÏS-punten.

2.5. I O¡tbortw en studielast .(-jarige opleiding
De opleiding HBO-ICT is opgedeeld in 4 studiejaren. Een studieiaar is opgebouwd uit 2

remerters. ln ¡etaal doorloopt u dus I remeit€n voor het beh¡len van het getuigschrift HBO-ICT

en de 8¡chelor- of lngenieur¡titel. Een ¡emester bcvat drie lerperioder of blokkcn van elk 6
weken. Een etudiejaar is dus opgebouwd uit 6 blokken van 6leswelen.
ln een blok worden twce vakken van elk 4 ECTSaunlen tegelijkcrtijd aang:boden. De lessen zijn
gepland op een dag per week {orhtendmiddag of middaglavond}" fen lesbiieenkom¡t duurt
dric uur. ln week 6 wordt het vak afgesloten dcor middel vån een xhrifielijk tenlâmen of een
pðpcf.
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Jaar 1 12 vakken 48 ECTS-ounten

Werkervaring of stage t2 ECTS-punten

laar 2 12 vakken 48 ECTS-punten

Werkervaring of stage t2 ICfS-punten
Jaar 3 12 vakken 4A ECTS-punten

Werkervaring of stâge t2 ECTS-punten

Jaar 4 6 vakken + scrlptfe 24 + 30 ECTS-punten

Werkervaríns of staee 6 ECTS-punten

2.5.2 Vrijstellíngen op basís van werkervaring
Aan de studenten worden eisen gesteld met betrekking tot relevante werkervaring. Deze
relevante werkervaring wordt per studiejaar gehonoreerd met l2 ECTs-punten. De student díent
hiertoe een werkgeversverklaring in te leveren bij de opleidingscoördinator.
Een student met onvoldoende relevante werkervaring kan deze ook opdoen door het uitvoeren
van stages. Wanneer de student ervaring verwerft op een stageplaatl dan dient deze stage
minstens 2 maanden te duren of te hebben geduurd.
ln het eerste jaar worden ECT5-punten voor werkervaring toegekend, wanneer een student bij
aanvang van het schooljaar 4 maanden praktijkervaring heeft op het niveau van beginnend
beroepsuitoefenaar.

ln het tweede jaar worden ECTS-punten voor werkervaring toegekend, wanneer een student bíj
aanveng van het tweede jaar I jaar praktijkervaring heeft op het niveau van junior ICT-
professional.

ln het derde jaar worden ECT5-punten voor werkervaring toegekend, wanneer een student b¡j
¿¡anveng van het schooljaar 2 jaar praktijkervaring heeft op het níveau van gevorderd ICT-
professional.

ln het vierde jaar worden ECTS-punten voor werkervaring toegekend, wanneer een student b¡j
aanveng van het schooljaar 3 jaar praktijkervaring heeft op het níveau van gevorderd ICT-
professional.

2.5.3 lntakeges¡trek en toelatíng kopstudies
Studenten die werkzaarn zijn in de ICT kunnen in veel gevallen de opleidíng in korteretijd
realiseren. Hogeschool NOVI is gespecialiseerd in flexíbele opleidingsprograrnme's. Op grond van
EVK's (erkenning van eerder en/of elders verworyen kennis) in de vorm van díploma'¡ en EVC's
(erkenning van eerder en/of elders verworven competenties) kunnen vrijstellingen verkregen
worden om daarmee een kortere doorlooptfjd yan de studie te realiseren.
Om in aanrnerking te komen voor de verkorte opleidíng maakt de student een afspraak voor
een intakegesprek op basis van zijnlhaar cv. Het íntakegesprek resulteert ín een van de
onderstaande adviezen:

1) De student is directtoegelaten tot een van de kopstudies.
2I De student krijgt het advies om eerst een of meer vakken te volgen of het

inrtroomtraject te doodopen.
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3) De ¡tudent krijgt hel advie om rich aan te melden v(xrr een €VC-procedure teneinde
uil¡luiBel te verkrijgen or¡er toelating in de koprtud¡c"

Het rtudiegrogrðmmå yen de &jaríge opleiding en de daarop gebareerdc vcrkorte 'kopstudie¡'
is be¡<hreven in hoofdfuk 3.

2.6 lmchrijvkrg cn lnæhrijftcrmijn
Een ¡tudent dient ¿lch ieder jaar opnieuw in te rchrijven aan de Hogerchool NOVI indien hij
wenst deel te nemen aan colleges en/of tentamens. Dit geldt niet voor koprtudiçs, instroom-
en doorstroom- en uitstroomprogr¿¡mma's. Hierbíj geldt dat een student Ís ingeschreven voor
de periode van dat programma, inclusíef een reêle periode voor ev€ntuele hertentarnens.

lndíen ean het eind van het betreffende programmâ een af¡tudeertraject ís opgenomen, dan
geldt hiervoor dat de student is íngeschreven tot één jaar na de laaiste les. ln dezE periode kan

het afstudeeronder¿oek plaatsvinden en kan de ¡tudent af¡tuderen, Éen ¡tudent kan
verzoeken om het rtudlejaar m€t telkenr een jaar te verlengen. Aen een verlenging zijn kosten

verbondcn.
De inrchrijving díent ¡chrifielijk te geschieden. Hogeschool l{OVl ¡alvan de ínrchríjving een

bavestiging sturen. De ¡tudetrt krijgt de beschikking over een rtudentenpas.
€en ¡tudent dic ¿ich inrhrijft en ¡l in een eerder studiejaar ingc*hranrn ír geweerl mits dat
¡tud¡e¡âer niet langer dan 3 jaar geleden is, heeft de keuze uit het vakkcnp¿kket uit de

Onderwij:- cn Êxemenregeling van het eerdere jaar van inschrijvíng, mits de vakken nog
aangebodcn, respect¡evelijk getectamineerd worden.

2.7 Tocletlngrdrcn
Om tot ecn opleiding of programma te worden toegelaten. díent de student te voldoen ean de

in¡troomeí¡en. Hierbil wordt onderscheid gemaakt tus¡en de toelatíngsei¡cn in hel eerste jaar

van de HBCI ICT en de specifieke instroomeisen die gelden voor het door:troomprogråmma en

de koprtudie¡. ln alle gevallen vindt een íntakegesprek plaats, waarin vastgesteld wordt in

welke mate de sludent voldoet aan de instroomeísen. Ook wordt vastgesteld of er sprake kan

zijn van vrijstelllngcn voor vakken uít het opleidingspakket.

Om tot een volgend jaar van een opleiding toegelaten te worden dicnt de ¡tudent tenmínste
50% van de studiepunten van het dírect daaraan voorafgaande studiejaar en 100% van de

studlepunten ven eerdere jaren behaald te hebben.

De €xamencommíssie heeft de bevoegdheid in indÍviducle gevallcn vEn bovenstaande regeling

af te wíjken. ln voorkomende gevallen wordt een besluit van de Examencommlssie ter
beoordeling aan hct College van Bestuur voorgelegd.

2.8 Sn¡dlwoorlgane
Bij verzuim of onvoldoende (herltentamenresuhaat resultaend in een vertraging in de

studievoortgang, wordt door de :tudiebegeleider contact opgsnomen met de betreffende
¡tudent om de oor¡¿ak van het verzui¡n of onvoldoende re¡ult¡¿t vätt tû rtellen. Bii

¡tudi€problernen ral in Eezamenli.ik overleg naar een adequate oplo¡¡ing gezocht worden.
waarbij doo¡ de Hogeschool NOVI al het redelijke ondernomen ¡al worden om de student te
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ondersteunen en begeleiden b¡j het verdere verloop van zi¡n opleiding. De Examencommissie
heeft de bevoegdheid te bepalen dat het met goed gevolg hebben afgerond van

{her}tentamens als voorwaarde geldt voor het doen van andere (her)tentarnens,

2.9 Stage
De HBO-ICT is een deeltijdopleidíng. Dat wil zeggen dat in principe geen stage behoefd te
worden uitgevoerd. lmmers, de student heeft relevante werkervaring. Desondanks kan het
voorkomen, dat de werkervaring te gering is- ln dit geval kan een stageperiode worden
ingelast. Aan de stageplaats worden eisen gesteld vanuít de opleiding, Deze eisen betreffen
onder meer:
a De stageplaats respectievelijk de werkplek ten behoeve van de praktische voorbereiding op

de beroepsuitoefening respectievelijk de stageg De werkzaamheden en de te verwerven competenties
3 De begeleiding vanuít het bedrijf waar de praktirche voorbereiding op de

beroepsuitoefening respectievelijk de stage plaatsvindeng De gehanteerde normering met betrekking tot het mel goed gevolg voltooien van
praktísche voorbereiding op de beroepsuitoefening respect¡evelük de stage en eventuele
vrijstellingen

3 De begeleiding vanuit de Hogeschool NOVIg De rtageovereenkomst

2.10 Afstudcrcn
Ðe student is geslaagd voor het examen, wanneer aan de volgende voorwaarden wordt
voldaan:
5 Hij voor de vakken van de betreffende opleiding of prograrnma een voldoende (score van

minimaal 5,5) heeft behaaldg Híj een voldoende heeft behaald voor de afstudeerscriptíe, d¡t is een gecombineerd cijfer
op basís van de afstudeerscriptie {het rapport), de afrondende presentatie en de
verdediging tijdens het afstudeergesprek

E Hij voor elk van de stages (indien van toepassing) tenminste een 5,5 als cijfer heeft behaald

lndien de student is geslaagd is het HBO-examen conform de Wet IWHW afgelegd. De student
ontvangt dan een HBO-getuigschrift. De eisen en procedures voor het afstuderen zíjn
vastgelegd in het separate document "Regefingen rondom de af¡tudeerscriptíe".

2.11 Getuigschrift
De cijfers van de tentarnens van de vakken, de stages (indien van toepassing) ¿ls mede de
resultaten behaald blj het afleggen van het exemen worden vermeld op de cijferlijst van het
getuigschrift.
De Examencommissie kan besluíten aan de beoordeling van hel HBO-examen het predicaat
'cum laude'te verbinden, indien de student voor de vakken van de opleiding een gemiddetde
van 8,0 of hoger heeft behaald. met geen cijfer lager dan een 7.0. en tevens de scríptie met
tenminste een 8.0 beoordeeld is. Het predicaðt cum laude wordt vermeld op het getuigschrift.
De Examencommissie kan besfuiten aan de beoordeling van het HBO-examen het predicaat
'met genoegen'te verbinden, indien de student voor de vakken van de opleiding een
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gemiddelde van 7.0 heeft behaald. met geen cijfer lager dan een 6.0, en tevenr de scríptie met
tenminste een 7,0 beoordeeld is. Het predicåat met genoegen wordt vermeld op het
getu¡gschr¡ft.

Bij deze berekening geldt het cijfer 6,0 voor eventuele vrijstellingen. Híerbij geldt dat bij een
complete vierjarige opleidíng (incl. eventuele stage) maxirnaal drie vrijstellingen niet
meegeteld worden.
Een student die meer dan drie vrijstellingen heeft en toch het predicaat 'cum laudeo
respectiev€l¡jlc "met genoegen" wil verwerven, heeft het recht voor vakken wðarvoor
vriistelling is gegeven het (herltentamen te doen om zo een hogere waardering dan een 6 te
kunnen verkrijgen. Hiervoor kunnen kosten in rekenlng worden gebracht.
lndien een vak de kwalificatie "met goed gevolg afgerloten" heeft in plaats van een cijfer,
bl¡jft dit vak buiten berchouwing bíj de bepalíng of de ¡tudent ín aanmerking komt voor het
predÍcaat 'cum laude" resp. "met genoegen'.

Veel ¡tudenten volgen bij Hogeschool NOVI een koprtudie. Dit betekent dat een (groot) aantal
vakken uit het eerste en tweede iaar van de opleiding als vrijrtelling worden aangemerkt,
volgenr de EVK- en/of ÊVC-regeling {zie de paragrafen 2.5.3, 3.2 en 5.3). Studenten die op basis
van een gevolgde kopstudie afstuderen komen derhalve niet in aanmerking voor het
afstuderen met het predícaat 'cum laude'resp. 'met genoegen'.

3. Studíeprogramma HBO.ICT
ln dit hoofdstuk wordt het studieprogramrna van de deeltijdopleiding lnformatie- en
Communicatie Technologie beçchreven af¡mede de verschillende instroom- doorstroom- en
uilstroomprogramma's. hier te noemen programmit's, Uitgangspunt i¡ het curriculum v¡n de
opleíding, zoals in hoofdstuk 2 aangegeven.

3.1 Studieprogrlmmr 4-jarigc oplaiding

Jaar 1

3 Werkveldoriëntatie
3 lnformatiekunde 1

5 lnformatiekunde 2

a lnleidingProjectmånågsmÉnt
3 lnleídingCornmunicatie
3 lnleiding Systeemontwikkeling

I Inleldlng Databases
g lnleiding Beheer en Ëxploitatie
¡ O¡t¡communlcat¡e en netwelkeñ
I lTlL-processen I
t SeheerServlcedesk
a lnlelding Organísatiekunde

laa¡ 2
I loepassen lT Servlce Management Processen
¡ Beheer van de lnformatievoor¿¡ening
A Business lT Alignment
e lTGovernance
g Data-analyse & Ontwerp
3 Systeemoctw¡kkeling op basis van UML

5 Toetsen, Testen en Accept¿tle
g lnleldinglnformatiebeveil¡g¡nß
¡ lnformatiebeveiliging
a¡ lnformatiemanagernenll
a lnformotiemanagement2
5 Susiness Process Manågemênt
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Ja¡r 3
E MondelingeCommunicatíe
t Schriftelijke Communícatie
E ManagementVaardigheden
E lÏlL-processen 2

¡ Projectmanagement
3 Organisatiekunde

¡ Bestuurlijke lnformatievoor¿¡en¡ng
t lnformatiseringseconomie
E Personeelsmanagement
t ËDP-Auditing

I Werken onder Arch¡tectuur
5 lnformatiebeleid & Strategle

)aa¡ 4
3 Onder¿oekskunde
3 Migratie
¡ Organisaties in Verandering
I ICT & Eesluitvorming
¡ ICT & Kwaliteit
E Marketing Management

ll Afstudeerscriptíe

3.2 Programma kopstudie¡ HBO{CT
Studenten die werkzaarn zijn in de ICT kunnen in veel gevâllen de opleiding in kortere tíjd
realiseren. Op grond van EVK's (erkenning van eerder verworven kennís) in de vorm van
dipfoma's en EVC's {erkenning van eerder verworven cornpetenties) kunnen vrijrtellingen
verkregen worden voor de vakken uít met narne de eerste twee jaren om daarmee ee¡ kortere
doorlooptijd vðn de studie te realiseren. Kopstudies ziin afgeleÍd van het vierjarige programma.
Kopstudies starten in principe 6 keer per jaar, te weten in begin september, begín november,
begin december, half februari, begin april en half mei. Planníngen worden uiteraard aangepast
aan de startdatum. Hierbij wordt rekening gehouden met de vakantieperiodes. ln de maanden
juli en eugustus wordt in príncípe geen les gegeven. Kopstud¡es kunnen over de grenzen van
een studieiaar heenlopen. Er zijn twee afstudeervarianten, te weten de kopstudie lTlLlService
Management en de kopstudíe Enterprise Engineering. ln de kopstudie lTlUservice Management
zijn vijf vakken specifiek ontwikkeld. Twee van deze vakken zijn ook opgenomen in de
kopstudie voor lT'Ontwikkelaar. ln de kopstudie Enterprise Engineering zijn 4 vakken specifíek
ontwikkeld.

3.2.1 Programma kopstudíe voor lT-Ontwíkkelaor
De kopstudie voor lï-Ontwikkelaar omvât in totaal 14 vakken en een afstudeerscriptie.
Studenten in deze kopstudie worden toegelaten als zij beschikken over mínimaal 3 jaar
relevante werkervaring plus het diploma AMBI of vergelijkbare vooropleidíng (zie paragraaf

I Bestuurlijke lnformatíevoorziening
¡ lnformatiseringseconomie
3 Personeelsmanagement
¡ EDP-Auditing
¡ Werken onder Architectuur
3 lnformatíebeleid & Strategie
3 Onderzoekskunde

¡ Migratie
3 Organisaties in Verandering
¡ ICT en Besluítvorming
al ICT en Kwaliteít
a Marketing Managernent
E lnnovatie *
¡ Prestatiemanagement*
¡ Afstudeerscriptie
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De kopstudie voor lI-Ontwikkelaar kent een tweetal specifieke vakken die niet ontleend zijn aan
het 4-jarige programma. ln bovenstaand overzicht zijn deze vakken gemerkt met een *.

3.2.2 Progra,nmo kopstud¡e voar I CT-beheerders
De kopstudie voor |CT-beheerders omvat in totaal 16 vakken en een afstudeerscriptie.

Studenten in deze kopstudie worden toegelaten als zij beschikken over minimaal 3 jaar

relevante us cen relevante

Het programma van deze kopstudie start met de vakken 5chriftelijke Communicatie en
Mondelinge Communicat¡e.

3.2.3 Prog rammq lco¡tstudíe ITlLlîervice Management
Studenten in de kopstudie lTlL/Servire Management worden toegelaten al¡ zij beschikken over
minímaal 3 jaar relevante werkervaring met procesgericht werken conforrn lTlL. De

vooropleíding is AMBÞHX of lTlL Service ManagemenL
¡ De kopstudie lTlUService manågement voor studenten met een AMBI-HX vooropleiding

omvät '14 vakken en een afstudeerscriptie.
l¡ De kopstudie lTlt-6ervice Management voor ¡tudenten met fflL Service Management in hun

vooropleiding omvat 21 vakken en een afstudeerscriptie.

Oe vakken voor studenten met lïlL Service Management:g Data-analyse & Onlwerp
3 Systeemontwikkellng op basis van UML
a Busine¡s Proces Modelling
3 lnformatiemanagement I en 2
3 Projectmanagement
ll Organisatiekunde

De kc vakken voor de ie lÏlL/Service

3 Schriflelijke Communicatie
3 Mondelinge Communicatle
¡ Organisatiekunde
¡ Projectmanagement
3 Werken onder Architectuur
3 Bestuurlíike informatievoor:ienlng
3 ICT & Besluitvormíng
A lnforrnatiseringseconomie

¡ EDP-Auditing
3 Personeelsmanagement
5 Marketing Management
s lnformatiebeleid en Strategie
E ICT & KwafiteÍtg Onderzoekskunde
I Migratie
E Organisaties in Verandering
¡ Afstudeer:críptie

E Werken onder Architectuur
a Procesgericht Berturen t
3 Onderzoekskunde
3 lnnovatie *
5 Communicatie & Service Management *
3 ICT en Besluitvorming
3 ICT & Kwãliteit
- Mícratie

3 fielatiemanagement t
a Marketing Management
3 Prestatiemanagement*
¡ lnformatiseríngseconomie
5 EDP-Auditíng
3 Personeelsmanagement
¡ Af¡tudeerscriptie
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De kopstudie lÏlUService Management kent een vijftal specifieke vakken die niet ontleend z¡jn

aan het 41jarige programma. ln bovenstaand overzicht ziin deze vakken gemerkt met een *.

3.2,4 Progrümma kopstudie Enterprise Engineering
De kopstudÍe Enterprise Engineering omvat in totaal 14 vakken en een afstudeerscriptie.
Studenten ín deze kopstudie worden toegelaten als zíj beschikken over minimaal 3 jaar
relevante us een relevante te

De kopstudie Enterprirc Engineering kent zeven specífieke vakken die niet ontleend zijn aan het
4-jarige programma. ln bovenstaand overeicht zijn deze vakken gemerkt met een *.

3.3 lnstroomprogramrna
Het ínstroomprogrämrna omvat de vakken uit het eerste jaar van het vígrjarige programma. De

student kan een keuze maken om in plaats van het Hogeschooltentamen het examen te doen
van Stichting EXIN. Dít geldt voor de vakken INL.DAB, INL.PRM, INL.COM, lNL.sYS. INL.ORG en
INL.BEX, lP1. De student dient het verkregen cert¡f¡caåt inclusief het cijfer, van de Stichtíng
EXIN te overhandigen. lndien een voldoende is behaald, wordt een vrijstelling gegeven voor
het betreffende vak. ln geen geval wordt het cijfer van Stichting ËXlN overgenomen.

3.4 Dooretroomprogramma
Het doorlroomprogrammã omvet vakken uit het tweede en derde jaar van het vierjarige
programma. Vervolgens vindt een aansluitíng plaats op de kopstudie die het beste past bij de
functie en/of werkervaring. Dit wordt vãstgesteld in een intakegesprek aan het eind van het

Het d ornvat de vakken:

Het doorstroomprogramma begint met de vakken Mondelinge Comrnunicatie en Schriftelijke
Comrnunicatie uít het 3o jaar (onderdeel van de kopstudie)" Uiteraard behoeven deze vakken,
mits afgesloten met een voldoende. niet opnieuw gevolgd te worden in de daaropvolgende
kopstudie.

3 Procesgericht besturen *
3 lnformatiseringseconomie
E Busines¡ Proces Management 1 *
¡ Business Procer Management 2 *
A Business Proces Mânagement 3 t
¡ EDP-Auditín9
3 Werken onder Architectuur

a Onderzoekskunde
B ICT en BesluiWorming
¡ ICT en Kwaliteit
3 Relatiemanagement *
n lnnovatie *
¡ Prestatiemanagement *
3 Afstudeerscriptie

r Data-analyse & Ontwerp
I Sy$eemontwíkkeling op basis van UML
I Toetsen, Testen en Acceptat¡e
a Business Process Management
3 lnleídíng lnformatiebeveiliging
¡ lnforrnatiebeveiliqinq

r Toepassen lT Service Management
¡ Beheer van de lnformatievoorziening
a Business lT alignment
E lï Governance
t¡ lnformatiemanagement I
5 lnformatiemanaqement
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3.5 Tabel studfoprogramma's
ln onderstaande tabel zijn de 4-jarige opleiding en de verschillende daarvan afgeleíde
programma's weefgegeven.
1. Vierjaríge HBO{CT
2. Kopstudie voor lT-ontwíkkelaar
3. Kopstudie voor ICT-beheerders
4. Kopstudie lTlUService Management
5. Kopstudie Enterprise Engineering
6. lnstroomprogramrna
7. Doorstroomprogramme

Vak 2. 3. 4. C 6. 7

1 WerkveldorÍåntãtie x v v V x
2. lnleidíng Dötab¿ses x V x
3. lnleldlng Projectrnanagement x x
4. lnleid¡ng Cômmunicalie X v V V x
5. lnleiding Systaemontwikkeli ng x V X V

6. I nleiding Organisatiekunde X X

7 lnleiding Beheer en Exp,oitat¡e X v V V V x V

8. lllL-processen I X V V V x V

9. Datacommun¡catie & Netwerken X V v V X

10. Beheer 5erv¡cedesk X V v V V x V

11 lnformatiekunde I X v v V V X V

12. lnform¡tiekunde 2 x V V x V

13, Data-analyie & Onwverp X v V X

14. Syrteemontwikkeling op basi¡ van UMI x V V X

15. Toetren, Te5ten ên Acccptatie x v V X

16. Buslness Process Management X V x
17, Toepassen lT Service Manãgement Processen X v V V X

t8. Behee¡ van de lniormatievoorzieniaq X v X

19. Business lT aiignment x V X

24. lT Governance X V V V x
21 Mondal¡ngc Communicatic x V x x
22. Schriftelijke Communicatie x x X

23. ln¡eidin g lnf ormatiebeveiliging x V v x
24. lnf ormat¡ebevei liging X V V V X

25. lnf ormatiemanðgêment 1 x v x
26" lnformatiemanagement 2 X v V v X

27 lTlL-processen 2 X V V v V V

28. Management Vàardighcden x V V V

29. Projeclmanãgement X X

30. Organisðtiêkunde x x
31 Bestuurl¡ike lnformat¡evooruiening X X X

tz. lnform¿tlrerlngsecono m ¡e X x X X X
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Vak 1. 2. 3. 4. 9. 6. 7.

33. Personeelsmanagement x X x x
14. EDP-Aud¡ting x X x x X

35. Werken onder Archite<tuur x X X x x
36. lnf ormatiebeleid & strategie x X X

37. Onderzoekskunde X X X x X

38. M¡grat¡e x x x X

39, Organisaties in Verandering X x x X

40. ICT & Besluítvorm¡ng x X X x X

41 ICT & Kwal¡teìt x x x X X

42. M¿rketing Management X X x X

4?. lnnovatie X x X

44, Procesgericht besturen X x
45. Communicatie & Service Management X

46. Relatiemanagement x X

47 Prestatiemanagement X x X

48. Busines¡ Procer Management I X

49. Business Procer Management 2 x
50. Business Proces Mânâgement 3 x
51 Afstudeers(r¡pt¡e x X x x X

Legenda:

X : te volgen vãk
V = vrijstelling (indien de student voldoet aan de eisen die aän de betreffende doelgroep
worden gesteld)
* geeft aan dat deze vakken wel gevolgd moeten worden indien het instroomtraject lTlL Service
Management betreft.

4, AanmeldÍng

4.1 Kostan
Jaarliiks worden de korten van de opleiding vastgesteld. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW,

exclusief literatuur en de kosten voor Leerplein.

4.2 Toelating
Voor deelnarne aân de HBO lnformatie & Communicatie Technologie opleiding moet men in het
bezit zijn vãn een HAVO- of Wì/O-diploma of een MBO-diploma van minimaal niveau 3 ín een
informaticarichting- Eeschikt men niet over een dergelijk diploma maar is men 21 jaar of ouder
dan kan men ook worden toegelaten. Het inschrijfformulier wordt als verzoek tot ínschrijving

behandeld. Dít betekent wel dat men een uitgebreid curriculum vitae en kopieën van relevante
diploma's mee moet sturen. ln alle gevallen zal een Íntakegesprek plaatvinden. ln voorkomende
gevalfen kan de student worden uitgenodigd voor €en toelatingstoets, Dítzelfde geldt b¡j het
toekennen van een of meerdere vrijstellingen of toelating tot een kopstudie of het
doorstroomprogrammð,
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4.3 V{frullhgsn
Hogeschool NOVI hecht veel belang aan de praktische leerervarÍngen. Deze komen tot u¡t¡ng ¡n

EVC'¡, erkenning van cerder en/of elders verworven competen?ias, en kunnen tot vríjstelling
leiden og bepaalde onderdelen van het progrãrnma en ro de opleiding behoorlijk verkorten.
Diploma's en/of cerlfficaten zoals lTlLrservice Management, Microsoft/lUl(58/MC5D, NovelU€Î,¡E,

CitcolCCNP, AMBI, l-fr¿cks of andere opleidingen kunncn recht op vrijrtelling gevan vän een of
meerdere v¿kkcn. Al¡ u denkt voor vrijstelling op grond van diploma'¡, rcrtificalen of EVC's in

aanmerking te komen. dan kunt u een sehriftelijk verzoek aan de examencornmi¡sie rfchten. ln
het verloek om vrljrtclling zal altijd moeten zijn opgenomen: uw neam, uw geboortedatum.
welke vrijstelling het betreft en op grond wðarvan uw vrijrtelling aangevraagd wordt. Originele
diploma's en certificaten worden ter inzage gevraagd. Aanvragen voor vrijstelling op grond van
díploma's of certificaten worden alleen in behandeling genomen als u de kopicën hiervan heeft
bijgerloten, U kunt uw aanvraag sturen naar:
Hogeschool NOVI

t¡.v. de Exarnencommi¡sie

Kobaltweg il4

3542 CÊ Utre*t

4,4 Acnmcldlng rn rtrrt
lnforrnatie over de opleídíng is op te vragen bii Hogeschool NOVI per e-maíl (info€novi.nl) of
per telefoon {030 - 711 5615}. lndien u zich wílt aanmelden voor de opleiding wordt een

afspraak gemaakt voof een intakrgesprek. ln dit gesprek wordt mede op ba¡is van een vooraf
door u aan ont toegezonden c.v., bekeken wat uw achtergrond, werkeryaring en inrichten zijn
en of dit voldoende i¡ or¡ aan de opleiding deel te nemen.

Zod¡a u kunt instromen in de opleiding onwangt u van on! een inschriifforrnulier. Dit kunt u

opsturen naar Hogerchool NOVI. Wij verzoeken u om dit gehccl ingevuld te retourneren, één
pasfoto (digitaal kan ook) en kopieën van diploma's, cijferlijsten €n een geldig paspoort bijte
voegên. Uw inschrilving dient voor aanvang van de opleiding te zíjn voltooÍd.

Korte omschrtlvtng van de vakken

taor I
3 UUftO - Wrrkvddodlúrtic
Degenen die dit vak rnet ¡ucces doorlopen, zijn bekend rnet de bclangrijkste Sema'r uit het ICT

vakgebied. Ze vveten wat d¿ belangrijkste begrippen, cornponenten ên tô€pe!;¡ngen ven
informatiesptemcn inhouden. Ze hebben een overzicht van de belangrijkste therna's en fasen

uit de life cycle van Jystemen. 7e zijn in staat de diverse onderuverpen, disciplines, functies en
takcn in een bredere contaxt te plaatsen. Ze hebben daarmee een goed beeld van het vakgebied
informatica en ze rijn in slaat met lT'er¡ over het vakgebied te communiceren. Dit vak kcnt
dezelfde leerdoelen al¡ dc l-Tracks vak lnformatiìon Syrtem¡ Foundation {lSyf).
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3 lNFf - lnformatiekundc I
Voor vrijwel iedere functíe in de lT is een bepaalde hoeveelheíd basískennís nodig. Hoe de
verschíllende computercomponenten (hardware) er uit zien en wät hun functie is, is daar één

van. lnformatiekunde 1 voorziet in deze basiskennis. Dil vak bíedt een introductíe in de
technische werking van een computer, welke componenten er gebruikt worden ¡n een computer
en ín netwerken, wat de functie van de verschillende componenten is en hoe de componenten
kunnen worden geinstalleerd. Tevens besteedt het vak aandacht aan de technische opbouw en
structuur van netwerken. Het vak gaat niet in op het inrichten (softwarematig) van netwerken.
Dit vak kent dezelfde leerdoelen als de l-Tracks vak Hardware & Network Components
Foundatíon (HNCF).

I IIUF2 - lnforrnrtiekundc 2
Dít vak leidt tot een beter in¿icht in de wijze waarop informatíesysteemontwikkeling plaats

moet vinden en hoe dat proces gestuurd moet worden. Uitgangspunt daarbij is de
verantwoordelijkheid van het menagement voor het optimaal functioneren van elk
bedrijfsproces en de informatievoorziening die daarvan deel uitmaakt. ln vijf lersen wordt kennis
en globaal ineícht gegeven in (het opstellen van) ínformatíebeleid en -plan en

informatiesysteemontwíkkeling. De doelgroep leert de noodzakelijke basisbegrippen over de
onderwerpen informatiebeleid en informatieplanníng, Business Process Modelling en
systeemontwÍkkelingsrnodel len.

ll IPMT - lnlciding Proiectmanagêm.nt
ledere lT'er neemt vroeg of laat in zijn carrière deel aan een project, dat kan zijn als

projectmedewerker of als projectmanager. Het is daarom van groot belang dat een !T'er weet
wat projectmatig werken inhoudt en wat er van een projectdeelnerner kan worden verwacht.
Veel werkzaarnheden van lT'ers worden projectmatig aangepakt. De kracht en de efficiëntie van
projectmatig werken worden versterkt als de deelnemers aan een project over hetzelfde
begrippenkader beschikken, ln dit vak wordt een theoretische ba¡is gelegd voor het deelnemen
aan projecten. Het hoofdonderwerp ir projecttechniek, waarbij aandacht is voor de ciuciale
beheersaspecten. Zaken als de rollen van projectdeelnemers en de verhouding tot lijn- en

stafstructuur krijgen daarbij aandacht. Kandidaten dienen zich bovendien bewust te zijn vân €en
aantal vaardigheden dat nodig is voor een succeevolle projectdeelname. Dit vak kent dezelfde
leerdoelen als de l-Tracks vak Project Participation Foundatíon (PPF).

l¡ ICOM - lnleiding Cornrnunicatie
Het vak lnleiding Communicatie is een basis voor Íedere lT'er. sterker nog: voor iedereen die in
zijn werk te maken heeft met andere mensen, collega's en klanten. Het ís belangrijk kennis op te
doen over communicatie. Zelfs voor een onderwerp, dat in eerste instantie zo prâktisch l¡jkt is

het belangrijk om eerst situaties en stru(turen in mondelinge en schriftelijke comrnunícatie te
herkennen, alvorens wordt over gegaan tot het 'doen'. Doordat lÏ'ers in staat zijn om situaties
en strusturen in dagelijkse communicatie te herkennen, zullen zij efficÍënter en prettiger kunnen
werken met collega's en klanten. Dit vak kent dezelfde leerdoelen als de l-Tracks vak
Professíonal Communícation Foundatíon (PCF).
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I ISVS- lnlciding Sy:teernontwikkeling
Dit vak richt zich op het gehele proc$ van systeemontwíkkeling. Deelnemers krilgen een

overview van het totale proces, zodat ze inzícht krijgen in de diverse stappen van het totale
proces van systeemontwerp en -ontw¡kkeling. Het laat de deelnemers kennismaken met de

diverse onb,verpmethoden en -tools en laat hen zien op welke manier systemen ontwikkeld
kunnen worden.
Dit vak biedt daarmee:

- Een perfecte basis voor diegenen die zich willen speciali¡eren op het gebíed van
systeemontwerp, progra m meren of software en gineerin g

- lnzicht in het totale ontwikkelproces voor aankomend programmeurs, syste€menalísten
en systeemontwerpers

- Een overall visie op het totale ontwíkkelproces voor aankomend lT-(projea)managers
Dit vak kent dezelfde leerdoelen als de l-Tracks vak lnformation Systems Design and

Developrnént Foundation (ISDDF).

. IDAB - lnleiding Detab¡sc¡
Dit vak rícht zich op de inleídÍng voor databases en SQL. Dit vak biedt een introductie op het
onderwerp databases en SQL. Het vak laat u kennis maken met de belangrijkste aspecten van
databases en databasemanagementsystemen. Met 5QL leert u databases te benaderen en te
wijzigen. Degenen die dit vak met 5ucces doorlopen, zijn bekend met de belangrijkste

componenten van databases en databasemanagementsy:temen, Ze kunnen relationele modellen
interpreteren en beoordelen. Ze hebben met dit vak voldoende kennis om in de praktijk de

basisbeginselen van SQL te kunnen toepassen. Dit vak kent dezelfde leerdoelen als de l-Tracks

vak Database & SQL Foundation (DBSQLF).

s lB&E - lnleiding Beheer & Exploitatie
Het vak lnleiding Beheer en Exploitatie richt zich op het beheer, het onderhoud en de
exploitatie van informatíesystemen in de ruime zin van het woord. Dit vak ís de eerste stap en
wordt gepdsítioneerd naast lïlL. lTlL tlnformation Technology lnfrastructure Library) is een

algemene standaard geworden om de processen met betrekking tot beheer in de organisatie in
te richten. lnleiding Beheer en Exploitatíe rícht zích op de kenmerken, begrÍppen en algemene
inzichten op het gebied van |CT-beheer. Dít vak kent dezelfde leerdoelen al¡ de l-Tracks vak
lnformation Management Foundation {lMF).

! DEN - Datacommunic¡tie & ñletweÌ*cn
Het vak behandelt de belangríjkste begrippen op het gebíed van datecommunicatie en

netwerken, Aandarht voor netu/erkarchitecturen, netwerktopologieën, netwerktoepassingen,

componenten, modems, ISO-OSI, TCP/IP, rnobiele communicatie en LAN/\IVAN. Aan de orde
komen de volgende onderwerpen:

- Basisbegrippen datacommunicatie
- Protocollen
. Datacommunicatie infrastructuren
- Netwerktoepassingen
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Dit v¡k kent dezetfdc leerdoelen als de l-Tracks vak Netwo¡k ðnd Detecoñrnunic;ttton
Foundation (NOF).

- mÎ-lTlL Proca¡llt I
Oe lT lnfrast¡utttJre Library (lTlL) ornvat een volledlge beschríjving van de p{occs¡en rondom het
behaer van lT-ínfra¡tructuren. ln het vak fTlL Procersen I maakt u kenni¡ met de elernentaire
begripprn van lTlL. Met het doorlopen van dit vak kriJgt u inzichl in: het bclang voor een
organisatie van lT-dienstverlening en de lT-infrastructuur; de procermatige benadering van de
bedtijfsorganiralie; de fTlL-processen voor beheer van de lT-infråltructuur en hun samenhang en
basi:begrippen van de processen voor beheer van de lT-infrastructuur. DÍt vak kent dezelfde
leerdoelen al¡ de l-Tracks vak lTtL Foundation (tTltF).

B tSD - lGh..r S¡rvlcrdr¡lr
De nadruk van hct v¡k Beheer Servicedesk ligt op het toezicht op oper¡tionele taken m.b.t. het
beheer van l(T. onderwerpen zijn de registratie van syrtemcn, uitgifte van rupBliet
gebruikeßonderrteuning en onderhouô en reparatiehandelingcn met betrekking tot hardware,
¡oftware en datacommunicatie" Daartoe behoren ook het maken van proceduf€s voor
reservekopieèn en het voorkomen, opsiJo,ren en verwijder€'n van viru¡¡en.

tl læc - lnblding Or$ds.tictrndG
Aan de hand van de generieke organisatiestructuren ruorden de ver¡chillende ¡oorten
organir.atie: onder de foep genornen. Diver¡e factoren die de structuur v¡n een organisatie
bepalen komen a¡n de orde. Vervolgen¡ kornt de lCTrtrategic in relalie tot de veõrhillende
typen organisãti$tructuren aan de orde. De totstandkoming v¡n da lCT{tråteg¡e wordt
behandeld in relatie tot de totale organisatie, de ICT-infrastructuur, de bedrijfreconomie en de
lCÏ'organiratie. Dit vak kent dezelfde leerdoelen als de þTrack¡ vðk llT and Managernent
Foundation (ITMF).

taør 2
5 llP - Tocpmn lT Srryícc Managcrncnt Proc¡r¡sn
l'let vak biedt kennis en Ínzicht in het inrichten van het beheer en de exploitåt¡e van lT-processen
en het beschlkba¡r stellen en houden van inform¿tiÊsyrtËrflcn, Aan dc orde komen de
servicelevenscyclus conforrn lTlL@ versie 3, inclusief dc proccrrcn die daarbij van belang zijn.

3 üll - fdrc r vrn dc lnfrnrrtieyoorzicnÍng
Dit v¡k beh¡ndclt de wijza w¡rarop de optimale |CT-ondersteuning binnen een organi¡atie wordt
vormgcaeven, ¡odat deze voldoet aan vooraf gedefinieerde functionelc en prertatie-eisen"
HieÉii wo¡dt aan de $udenten ín¿irht verschaft op het gcbied van Eucinct¡ & lT-alignmenç ICT-
governenca en lCTrnan:gcmên¿ Op deze wijre is msn in st¡at binncn orgoninties voordelen
tc behalen uit hat snel tcr beschíkking krijgen en gebruilcn van informatie. De framewodcs Bi5l-
AiL en fflL worden ín relatie met elkaar gepositioneerd.
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¡ 8lA- lu¡lncs llAlignmcnt
ln dit vak wordt ãntwoord gegeven op de vraag hoe de ver¡chillende onderdelen van de ICT-

dienctverlening die een orgånisatie afneemt op elkaar ¡ansluiten. Het vak gaat ¡n op de aanpak

waarbíj de afnemer¡ zich richten op de verwachtingen en cisen die door de opdrachtgever.

a lï6 - lT Govrrn¡ncr
lI Governance gaat oyer de inrichting van de beluring van de lT-funrtie. Oit vak gaat over de

wet" en regelgeving op dit gebied en over de te leve¡cn prestetie (productiviteit, effectiviteÍt en

efficiëntie. lT"Governance ir een belangrijke succesfactor die een onderncrning in ¡taat ¡telt
cÕnsequent de juiste beslissingen te nemen, Aan de orda komt onder andere lT-

portfoliomanagemcnt, dat ingaat op de vraag hoe de econornische waarde van lT-investeríngen

zo goed rnogelljk kan worden gemanaged. Termen als applicatie lifecycle management en

bu¡iness case komen aan de orde en worden uitgediept. Middels frameworks als lTlL, ASL en B|SL

wordt een pragmatische bottum-up aanpak voor lT governðn(e behandeld.

a DAO-Drtr-rnrlyn ü &rttrcrp
ln dit vak komen de volgende onderwerpen aan de orde: Gegevensanal¡/se, Bugíners proces

analyrc, lnforr¡atieanalyse. Eertandsvormen, Dat¿ba¡e vormen en Database technieken,
platformen en beheeraspecten.

e St ill - Syrtce'montwilrkeling op basir v¡n UML
Dit vak gaôt ¡n op het werken met moderne ontwikkelingen wâarrnee inlormali$yftemen
worden gegenereerd en onderhouden. Hierbij wordt ingegaan op het goed berchrijven v¿n het
bedrijf:procer met bahulp van een procemodel en een inforrnatíemodel. In dit v¡k wordt een

cornplcte ontwikkel¡anpak behandeld díe ín de praktijk vcel wordt tocAepast

3 ITA - Toct¡¡n, fc¡ton rn Acccptdic
Kwalileitsverbeterfng van software blijft belangrijk. Testen is dan ook een belângriJke activiteit
binnen sçftwareontwikkeling en -onderhoud. Van het totale projectbudget wordt 3A - 4AVo

veelal aan testen besteed. Deze hoge testkosten én het belang van software rnaken een

gertructurêerde aanpak van het testproces noodzakelijk. E wordt ingegaan op e€n

gertructu¡eÊrdc testaanpak. Hierbij wordt gebruik gemaakt van TMap@ is ¿l¡ teststandaard,

3 lllY - lnlcldlng lnforrnrtieàcvciliging
Het vak lnleiding lnformatiebeveiliging is een belangrijke ltart voor iedere lT-er die meer wíl
weten sver informatiebeveiliEing. Met dit vak beschikt de student over kenni¡ van de

belangrijkste beveiligingsarpsten. Tíizíjn hiermee in ¡taat rislco'¡ en bedreigingen in te
schatten, hebben een beeld van de mogelijke oplossingen en van de huidige technolcAieën. Ze

kunnen met beveiligingsexpertr en -rnanagers meeprâtcn over de mogelijkheden en

implementatie van beveiligingsmaatregelen en kunnen de gevolgen inschatten voor de eigen

werkzaamheden en afdeling. Dit vak kent dezelfde leerdoelen als de l{racks vak lnforrnation

Sccuríty Foundation {lSF).
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¡ llU. hrforn¡ticöcyrilíging
Dit vek gåat d¡eper in op de belangrijkste beveiligíngsasF€dcn. u lecrt rcn ss¡entiële ¡chaket te
votrnen in uw organisatie die de kwaliteitsalpecten van be¡<hikbaerheid, integriteit en
verttouwel¡ikheid van h¿ar informatiestromen en -$ystemen ¡cricu¡ neernl U krijgt ínzicht in en
enigc ervaring met het advireren over de best passende beveiligingrmaatregelen. Dearnaaçt
doet u enige ervaring op met het opstellen van het |CT-belcid, het inrichtcn van de security
managemsnlorganiætíe er vér¿ntrvoordelijk voor de implemenlatie van
(informatielbeveiligingsmaatregelen uit het infor¡¡atiebeveíligingsplan. Met deze kenni¡ en
inzichtcn bcnt u de vraagbaak binnen uw organisatie als het ¿ankomt op kwaliteitsrorg.
haalbaarhcld van de (informatie)beveiligingirnaätregelen, advlezen over rislco,¡, bedrefgingen
en kwetsbaarheid. HierbÍj staan kwaliteit, organisatíe en rnensen centraal.
(lnformatie)beveiligingsmaatregelen zíjn esrentíecl om dc continulteit van de organisatie te
waarborgen.

¡ ltlll - lnformetirnmrgcment t
Dit v¡k maakt cen begin. aangevuld door de vakken lnformatiçrnenågemÊnt 2 en 3, met de
behandeling, de planning, de organiraùe en het beheer vån men¡€n en mrddelen, Steeds vanu¡t
een ¿ndere ûpt¡ek. ln dit vak faat de {al dan niet geautomatiseerdc} inform¡tíevoorziening
eantraal. Ðit vak leert de kandidaat vanuit een organiratieoptiek naar die inforrnatier¿oorziening
te kijken mct het oo€ op het effectie{ en efficiènt gebruik van de informatiebronnen" Op deze
wiire wordt getracht te komen tot een inrichting van de informEtievoor:icning die aantluit bij
de ltrategie cn cultuur van de onderneming.

3 lUT2- lnlorrnrtiern¡negprt€ãt 2
8ij de inrichting van de info¡matievooraiening wordt met name gekeken naar de aansluiting
tursen de bedriifsprocesten en de i¡formatievoorziening. ln dit vak wordt u geleerd sm naar de
onderneming te kijken ¡l¡ een dynarnische verzameling van íntrractarendc en waarde
genererende processen. lT kan onder meer worden ingezet om verbeteringen in de:e processen
te realisercn. lnformatietechnologie kan zowel ondersteunend ziln aan de
ondernemingsstrategie als de aanleidíng vormen voor wijzigingen hierin. lnformatietechnologie
heeft strategirch potentieel en i¡ één van de belangrijk¡te bronnen voor product- en
procesinnovatles. U wordt geleerd om deze kansen te zien en om ze te vertalen in waarde voor
de ondarneming.

¡ 8P*l - Bu¡inr¡¡ Procc¡¡ ürnagcrncnt
Vanuít dc informatiÊvoorziening¡CT i¡ de druk ont¡taan om fneicht te verkrljgen in de werkÍng
vån proc€lten. Om to ¡ansluitende lnforrnatievoorziening tot ctend te kunncn brengen. De BpR-
ontwikkelingcn hebben €rtoe gele¡d dat men in het bedrijf:procer retf ook ¡tecds rneer is
gefocurt op verbetering. Langzemerhand i¡ ook de wens naar proceeffectivi¡eit, effi<iency en
beheer¡baarheid voldoende reden op businesl prÕcer rnaneger!ìent ven bafang te vínden. ln dit
uak r¡vorden de rtappen v{tor ontwerp doorgenomen op e€n manier d¿t de rtudcnt kan
ontwerp€n, ttru(tureren, ínrirhten. Omgekeerd geeft dat ¡nslrumentårium ondersteuning brj
analyse en review ¡ctiviteiten.
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I i,lCO - Hondrlinge Cornmr¡nicatic
ln organisalies wordt in toenemende mate samenqewerkt ín een 'klant-leverancierrelatie". Dit
betekent dat van medewerkers verwacht wordt om zelfstandig met hun "leveranciers' en

"klanten" afspraken te maken over de kwaliteit van het werk. U leert waar te nemen, te
¡nterpreteren, oog te hebben voor de non-verbale communicatie, feedback te geven en te
krijgen, om te gaan met confl¡cten en presentatier te houden. Oaarnaast leert u vaardigheden

op het gebied van samenwerken, onderhandelen en het effectief laten verlopen van

vergaderingen.

3 SCO - Schriftdijkr Communicatic
Van medewerkers in organisaties wordt in toenemende mate verwacht dat ze adequate

adviesrapporten kunnen schrijven en schriftelíjk hun bevindingen (kort en bondig) rapporteren.

ln dit vak worden schriftelijke repportegevaardigheden geoefend op basis van daaraan

gekoppelde korte kerntheorie. U krijgt oog voor uw eigcn stijl van rappofteren op basis van uw
persoonliikheid. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt met cases die de deelnemers zelf
inbrengen. De deelnemers worden door de andere collega's rnede beoordeeld.

g MV-Mrnrgemcrrt VrardighcdGn
Voo¡ (aankomende) managerr is het belangríjk om de juiste vaardigheden te hebben om leiding

te kunnen geven aan rnedewerkers in en buiten organisaties. tssentíeel hiervoor is dat de

student in¿icht krijgt in de belangrijkste elementen van organisaticr, de structuur, wijee van

besluítvorming, het belang van management van mensen en pro(essen en de wíize waarop deze

elementen beïnvloed kunnen worden.

ã lPRt - lTlL Procc¡¡cn 2
Ðe lT lnfrastructure Library (lllL) omvat een volledige beschrljving v¿n de pro(essen rondom het
beheer van lT.infrastructuren. ln het vak lTlL Processen 2 leert u een lÏlL-proces vorm te geven en

de werkzaamheden uit te voeren die erbij horen. De relevantie voor de pråktíjk staat bij deze

opleiding voorop. Het blíjft dus niet bij theoríe. Met het doorlopen van dit vak kunt u taken

uítvoeren die horen bij het lTlL-proces lncident ManagemenUServlce Desk.

g Pll/lT-ProjoctmanagÊment
Veel grootrchalige veranderingen worden tegenwoordig projectmatig aangepåkt Maar van

medewerkerr in organiraties wordt verwacht dat ook kleinere aanpassingen leiden tot
projecten. U leert projecten tE definiëren, de begrippen te hanteren en ¡elfstandig een

pro¡ectplån te schrijven, waarbij u oog heeft voor de impact van de verandering voor de

organísatie.

3 ORG - Orgenistichr¡ndc
ln dit vak leert u om vanuit de theoríe organisatiemodellen te hanteren en te advíseren in welke

situaties welke organí¡atievormen de beste zijn. U leert strategíe, besluitvorming,

in{srmatiemðnagement, planning en implementatie, management en leídinggeven in de
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organ¡satorische context te plaatsen. U kunt bedrijfsprocessen in de supply chain plaatsen en
verwerft kennis en ervaring op het gebíed van logistieke diagnosq logistieke
beheersingsmodellen, logistÍeke informatiesystemen en rnet clM en ERp.

3 BIV - Bestuurlijke lnforrnatievoorziening
Op een groot aantal gebieden worden binnen bedrijven besluíten genomen op verschillende
niveaus. om een goede beslissing te kunnen n€men, is betrouwbare ínformatie nodig. op welke
rnanier komt deze informatie tot stand? Welke eisen worden gesteld aan informatie en
Ínformatiesystemen en hoe is de infrastructuur van informatieverzorgende systemên en
precessen geregeld?

E IEC - lrrform¡tiseringseconorrrie
ln organisaties ís ICT steeds belangrijker geworden als het gaât om ondersteuning aan de
(veranderende) busínessdoelstellingen,. ICT wordt een steeds belangríjker component van
ínvesteringsbeslissingen. U feert hoe op verantwoorde wijze beslissingen genomen worden en
hoe u daaraan op basis van financiéle componenten een goede bijdrage kunt leveren. U leert
pro(essen zoals budgettering, tariefsbepalinEen, resultatenoverzichten en analyses.

g PElll - Pssoneelsmenagement
De beweeglijkheid van medewerkers en de behoefte êan voortgaande professionalisering vraagt
om een goed beheer van kennis. Ook cornpetentie-skillsmanagement is van belang; er ís zicht
nodíg op aanwezige en beschikbare competenties, ook moeten vanuit de proceskarakterístieken
competentieprofielen be¡chikbaar komen. U leert om te gaan met het ontwerpen van een
communicatiestructuur, besturingsmodel, rapportagertructuur en kennísborgingstructuur.

E EDA - EDP.Auditing
EDP-Auditing is van belang als middel om de.beheersbaarheid en de continuiteit van de
organisatie als geheel te waarborgen. lnformatíesystemen behoren tot de belangrijkrte píjlers
"onder" het bedrijfsproces. U leert normen en uitgangspunten voor de kwaliteit van de
informatievoorziening in een organisatie te hanteren en een systematische aanpak van de
borging van de daaraan ontleende richtlijnen, de lnterne controle architectuur. Er wordt in dit
vak aandacht besteed aan de rof van de EDp-Auditors, het maken van een auditplan,
kwaliteítsaspecten van de informatievoorziening, beheer¡- en beleidsaspecten, riricoanalyse, een
gestructureerde werkwijze en normen voor de beoordelíng van de verschillende objecten díe
een rol spelen in de (geautomatiseerde) informatievoorzíening en aspecten van beveif iging.

E lllfAO - llllerkcn ondcr Architectur¡r
De wijze waarop wíj organisaties managen wordt in hoge mate bepaald door traditíe en
ervaringen. Wij hebben geleerd hoe wij onze processen onder controle moeten krijgen, hoe we
efficiency kunnen verhogen en hoe we effectieftoezicht kunnen houden op onze bronnen.
Managers gebruiken de steeds verdergaande bureaucratisering als tool tegen onzekerheid. DÍt
vak biedt een alternatieve benadering. De onzekerheid wordt niet langer als probleem gezien,
maar als een gegeven. De lessen gaan over informatiemanagement: businesi & lT alignment,
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ârchitectuur. lÏ-procesmanagem€nt versug lT-proceseigenaarschap. Uitgaande van de lT-

middelen als faciliteit voor het bedrijfsproces kan men het netwerk, de computer en de software
als infrastructuur beschouwen. De student leert wet informatÍemenagement is en wat de
betekenis moet zijn met daarbij het architectuurbegrip. Eeheer als te managen proces wordt
behandeld. lngegaan wordt op de besturing van beheer (en ontwikkeling).

I B&S - lnformatiebeleid & Stretegie
De missie, vísie en strategie van een ondernemíng moet in een ICT strategie worden uitgewerkt.
ICT heeft me€r en meer invloed op de organísatie (profit en non-profit) en de lT rnanager is een
gesprekspartnervan het algemeen manãgement. Binnen de opleiding komen aan bod:
- Missie, visíe en strategie van organisaties;
- Doorvertaling ervan naar ICT-beleid en -strategie;
- Diverse strateg¡sche rnodellen.

ldar 4
g OIV - Organisaties in yerandering
ICT speelt een belangríjke ondersteunende rol voor alle bedrijfspro(essen. Het vak Organisaties
in verandering houdt zich bezíg met vraagstukken betreffende het herínrichten en

optímaliseren van bedrijfsprocessen en de ímptementatíe van veranderingen. De noodzaak tot
veranderen wordt door de markt bepaald en wordt veelal vanuit de top van een onderneming
geinitieerd. Het vak gaat in op het ontwerpen, beschrijven en imptementeren van nieuwe
bedrijfsprocessen, vanuit een integrale aanpak voor mens, processen en technologie. Aan de

hand van vele praktijkvoorbeelden worden diverse casussen behandeld. Deze module kent een
tweetal accenten. Enerzijds wordt aandacht bsteed aan het analyseren en herinrichten van
bedrijfsprocessen. Anderzijds wordt aandacht besteed aan vraagstukken op het gebied van
implementatie van veranderingen in organisaties. Binnen deze rnodule komen aan bod:
- Analyseren vän bedrijfsprocessen.
- Herinricht¡ng van bedrijfsprocessen.'
- lmplementatíestrategie.
- Competenties van de veranderaar.

a MIG - Migratie
Migraties zijn in de ICT aan de orde van de dag. De ínformatícus heeft tegenwoordig te maken
met outsourcing van complete bedrijfsonderdelen. maar ook met implementaties van complexe
veranderingen in de eigen organisatíe of die van de organisatie van de opdrachtgever. U leert
deze veranderíngen systernatisch te plannen waarbij een aanpak wordt gehanteerd die bijdraagt
aan het succesvol van een "lST naar Soll" te mígreren.

E OZK-Onderzoek¡ksndc
Participeren in besluitvorming, Voor menig ICT'er toekornstmuzieh een vglgende stap in zijn of
haar carrière. pnderdeel zijn van belangrijke ontwikkelingen. Zelfstandig of in samenwerking
voorbereiden van busíness cases. Alignment- of innovatievoorstellen schrijven en "verkopen". ln-
of outsourcing evalueren. Het ¡s onze taak om ons management goed te inforrneren over kansen

en mogelijkheden die ICI bíedt. Daarbij moeten we de besluitvorming dus goed voorbereiden
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door goede advisering. Ën een goed adviet stoelt op een goed onderzoek. ln dit vak leert men

het ¡tramien voor een goed, onderwerp onafhankelijk, onderzoek toe te passen. Men leert een
goede "paper" te schrijven. een gedegen afstudeeronderzoek te verrichten en de

afstudeerscríptíe te schrijven.

¡ l&B - ¡Cf en bcduitnormÍng
Eeslíssingen inzake ICT hebben veelal grote impact. Waarop vindt besluitvorming plaats

betreffende ICT projecten? ln bedrijven moeten keuzes gemaakt worden welke projecten wel en

niet worden uitgevoerd. Het beargumenteren van de kwalitatieve en kwantitatieve baten van
een project zljn van belang om de bijdrage aan de businessdoelstelllng aan te tonen.

.¡ l&l( - lCT rn kw¡litrit
lCl kan een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van een totale ondernerning. U leert
het INK kwaliteitsmodel hanteren als kapstok om hierbij alle arpecten die kwaliteit bepalen in
een onderneming te belichten.

a MMT - Mukcting Managcment
ln organisatie¡ ir het van belang om 'out¡ide the wall" te kíjken naar de markt het functioneren
van de eigen organisatie in die rnarkt(en). de concurrenti€ en de ontwikkelingen ín de markt(en)
waarop dc organisatie kan ínspelen. U leert de *rategísche mogelijkheden van public relations
en mðrketingcommunicatie van bedrijven en non-profitorganisalíes kennen en zijn ln staat de
toepassingen te herkennen en uit te voeren. lnhoudelijk maakt rnen kennis met het plannen van
pr-campagner, evafueren van pr-beleid, mediaplanning, interne communicatie, corporate
communications, marketing-cornrnun icatie.

3 3CR - Scriptie
U kunt al tijdens uw rtudie starten met de afstudeeropdracht (biivoorbeeld tíidens de vakanties).

U krijgt vroegtíjdig een scriptiebegeleider toegewezen. U schrijft uw scriptie naar aanleíding van

een ondereoek c.q, casus uit uw eigen werkpraktijk. Aan het eind van het traject presenteert u
de bevindingen van uw onder¿oek aan 2 assessoren van Hogeschool NOVI.

Speclfrcke wkken
De koprtudie lTll/Servíce Management kent een vijttal rpecifieke vakken die niet ontleend zijn
aan het 4'jarige programrna HBO-ICT. De kopstudie na AMBI kent twee ¡pecifieke vakken. Deze

zijn met een * gemarkeerd.

5 PG3 - Proccgorid* bcstrrcn.
ln plaatr van ¡lechts hiërarchische sturíng, ir processturíng belangrijk aan het worden. Het

omgaan met (eigenl outputsturing, normering en m€Îen vãn pr$täties verefst steeds meer

concrete aandacht. Medewerkers ín een procesgericht werkende organisatíe moeten vanuit
verantwoordelijkheden en bevoegdheden opereren en te herkennen en te vinden zijn" De wijze
wãarop procesbesturing plaa8 vindt zal duidelijk moeten zijn. Procesgericht werken is meer dan
procesrtapgen uit het hoofd leren, het is een maníer vân werken, denken, leven missrhien zel{s.
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Hoe bevorder je dat? Hoe ga je orn rnet taakslelling, hoe meet je de resultaten, zijn vragen

waårop in dit vak een antwoord wordt gegeven.

I lilll - lnnovatie *
Dit vak gaåt over wat innovatie is en hoe je daarmee omgaat. Dat onderwerp i: behalve in

algemene zin ook van belang u¡t oogpunt van het nernen van procesverantwoordelíjkheid:
continu moeten ICÏ-processen aangesloten blijven op {veranderende} behoeften van het
bedrijfsproces. Het gaat ook over ínnovatieve zaken of trends die op het moment van geven van

de cursus actueel zijn.

A C&S - Communicatie en Scrvíce Management
Een procergericht werkende organisatie gaat uit van relatief vergaande verantwoordelijkheid bij
procesmedewerkers díe wel moeten communiceren. €en hiërarchie blijft er; hierarchische sturing
zal echter een mínder excf usieve en minder dorninante plaats kríjgen. De verschillende
"partijen" die betrokken zíjn dienen via een communicatiestructuur aan elkaar "gelinkt" te zijn.

E REL- Relatiem.nagemcnt
De relaties (opdrachtnemer - opdrachtgever) íntern en extern moeten pro-actief onderhouden
worden. De student probeert middels het toepassen van planmatig relatÍebeheer, een duurzarne
relatie met bestaande klanten op te bouwen. Zich goed op de hoogte stellen van de $rensen en
verlangens van de klant ís hierbij erg belangrijk. Hij of zíj kent ook het belang daarvan, juist in
een context van procesgericht werken.

E PRES - Prcstaticmanagement
ln veel ondernemingen is men de afgelopen jaren voortvarend aan de slag gegaan met
prestatiemanagement. Dat is verstandig, omdat economische omstandigheden
prestatiegedreven organisatie¡ vereisen die voortdurend gericht zijn op het behalen van de

rtrategische doelstellingen van de organisatie en op het behalen van goede financiële en níet-
financiële resultaten. De praktijk leert echter dat maar al te vaak de prestatíes, die men vooraf
voor ogen had, toch níet worden gerealiseerd" Sterker nog, er wordt veel energíe gestoken ¡n

het bouwen van ingenieuze systemen, maar men gaat däar niet daadwerkelilk meer
prestatiegedreven van werken. l¡ meten weten?
De probleemrtelling die híeruit voorvloeit is geconcentreerd rondom de vraag: 'Wat is er voor
nodig om prestatíemanagement tot een succes te maken?". Het vak Prestatiemanagernent ir
vooral gericht op de ínvloeden van de rtructuur en het gedrag op prestatiemanagement in

combinal,ie met de andere vakken bínnen de studie. Gedurende het vak Prestatiemanagement

zel de student op meerdere manieren bezig zîjn om zichzetf op dit vlak te verbeteren.

De kopstudie Enterprise Engineering kent zes specifieke vakken die niet ontleend zijn aan het 4-
jarige programma HBO-ICT, waarvan 3 die ook in de kopstudie lTlL/Servíce Management
terugkomen, te weten PG8, ¡NN en REL- Tevens zijn de volgende voor deze kopstudíe specifíeke

vakken opgenomen:
tI Business Process Management t
I BusÍness Procer¡ Management 2
I Business Process Management 3
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li{i"tåJ""anvullende 
informatie t b.v. Ondenoek Korte

Maarwerkaanbod en het aanbad vanverkorte ofversnelde frujecten

De:e lnformatle ls zoveel mogelijk opgezet naâr het beoordelingskader Ondenoek {ver}korte
trajecten Ho 2012

7, VoarlÍchting en toelating
1.1. lnformetic

Het lnstellingsbestuur verstrekt goede inþrmatie over de instroommogelllkh*den en toelat¡ng$roowaarden
adn studenten en aonstoande studenten (7ßn.ßL De informøtle Ís zodanig dot de student zich een goed

oordeel kan wrmen over de lnhoud en de lnilchting van het ondemfis co de examens en

øpleidtngsmqellJkheden kan vergelijken (7.15). Het betreft informotie over ln ieder geval de instelling, het

ondenvljs en dc opleldlngsnamcn"

d. toelot¡ng- cn ìntake

ln de studiegids (bijlage 2, hoofdstuk 3 en 4) wordt het vrijstellingenbelcid tocgelicht. Tevens
worden voor een aantal specifieke sltuaties (combinatie van EVK en EVC) te verkriJgen
vrijstellingen aangegeven. Hiermee wordt een aantal doelgroepen gespecificeerd. ln alle
gevalhn wordt met potent¡ële studenten een lntake8esprek gehouden. Tijdens dit gesprek
komen de vclgende ondennerpen aan de orde:

o De wensen van de potentiële student;
o De mogelijkheden die Hogeschool NOVI kan bieden;
o De vooropleiding de opgedane kennis en fnzichten mlddels aanvullende opleidingen

alsmede de werkervaring;

o Oe eventuele vrijstellingen die op basis hiervan kunnen worden verleend
ln bijlage 4 worden de formulieren weergegeven die bl de intake worden gebruikt alsmede
ingevulde forrnulieren van een specifieke intake (studentnaam ls weggehaald; dossier is

beschikbaar tlJdens de visitatie).
b, vooropleidingsnivedu en adnvullende eisen

Hogeschool NOVI hanteert geen specifieke vooropleidingseisen. Wel gelden een aantal
spedfieke elsen, die tijdens het intakegesprek worden besproken:

" is de Nederlandse taalvoldoende machtig om m€e te kunnen tijdens de studig
papert alsmede de afstudeerscriptie te schrijrrun;

o Seeft ervan blijk dat hij/zij meeriarig op hbo-werk- en denkniveau opereert {op basis

van fu nctiebesch riþing en releva nte werkervaring);

o de motivat¡e

o werkplek {aie onder punt c}
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c. inhaud programma ¿n eventuele eisen dle aon de wer*Ble* vwrdcn gæteld
Ttjdcns het intategesprek wordt de inhoud van hct programma alsneda de studleb€lest¡ng
besprokea. Ter¡ens komt de werkplek {werkomgeving} aan de orde. Dc wcrtomgev¡nß moet
durdanlg riin dat de opdrachten tijdms de opleiding geda¿n moeten kunnen worden. Tevens
moet het mogelijk zijn om cases van voldoende nlveau ln te brengen om op basis daaruan de
toêtsen (papers! te volbrerrgen en de afstudeerscrigtie le schrijven,

d. opleidlngduur en studlelast
De opleídingsduur staat ín z'n algemeenheid be¡chreven in de studiegids. T'rldens het
intakegesprek wordt na het vôststellen van eventuele vrijstellingen die met de potentíële
student besproken. De studiebelasting komt altud aan de orde tltdens het tntakegesprek.
Getoetst wordt tljdens dat gesprek of de kandidaat z¡ch bewust is dat hiJ/¿ij voldoende tijd
voor de studie moet (kunnen) vrijmaken. Veelal is dit ål onderwetp van gesprek geweest
rowel met de werkgevar als met het "thuisfront".

r. opleidingsvormen (vt, dt, du, Ad) en -vorionten (reguller, tntenstef, etc,!
HogeschoolÑOVl heeft een deeltijdopleíding, hoewel tijdens de opleiding steeds een relatie
wordt gelegd tussen de theorie en de praktijk ven de ¡tudenten. Ook b.ii de opdrachten en de
toatring urordt de:e relatie gelegd.

l. vrìistellingsnogelîikheden; ve*orte of yercnelde trajecten cn/of maotverktrs¡ecten
Hogeschool l{O\ll hanteert geen vertorte treþclen. De studíelast is eltijd gebaseard onr
maximaal 60 ludiepurten per jaar. Verlengde traþctcn ftocnen wel voor dat op verzoek van
de student om de studledruk te vermínderen ln half tempo rlordt 3estudeerd" Oe planning
van de opleiding voorliet in deze mogelijkheid. Ook tær¡nelde tnjecten komen niet voor,
anders dan dat door wijsteflíngen delen van dc oplciding niet 6evolgd bchoevcn tc worden,
¡vaardoor uiteraard in een kortere tljd kan worden gestudeerd.
Hogrschool NOVÍ hanteert voor iedere student maatwerk. Ðoordat mct elke studant een
intaka wordt gehouden door assessoren die het werkveld door en door kennen kan binnen
de kaders van de wet (WHW) een indivÍdueel programma worden samengesteld. l.let
informatlesysteem dat Hogeschool NOVI heeft ontwlkkeld faclliteert dit. Hierdoor is het
mogeliJk om aansluftend op het intakegesprek een speclflek voor dle student programma t€
plannen, mede gebaseerd op de wensen van de student wat betreft startdatum (voor vele
prograrnma's 7 startdata per jaar] en de leslocatie.

g. de te bahalen graad

De te behalen graad is B ICT {Bachelor in ICT} en op basis ven artikel 7.2A.2a ook {naar keuze}
lng. {lngenieur}. Ook dit wordt besproken tijdens het intakegesprck,

Sheets rijn bes*lkbaar lndlen gewenst die worden gehanteerd tïden¡ lnformatlesessies die
voor¡f *unnan gaan aan het intakegesprek-

lJ. lnt¡lc
Dc aonmelding'eø ldtakcproeedurcs újn er ap gericht addenr,ziþ te bieden dat to goed ûageliik aonduit op de
behaeftca vaa & st¡tdent en op & kennis, houdíng en vøørdlgheden dle de student ztch at cÍgen heelt qemaø¿¡..

Verwacht utordt dat procedurts, voarwøørden, beoordellnqxrtteria en bcslirslngan t,v.rn. laeîøling tat de
opleiding Eñ ¡ot eventuele ogleídingsvarianten goeð ziin gedocumentccrd, dat de tnstetltng deugde*jke
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¡nttrumenten hontee/t om vast te stellen of een (aankomende) student in aonmerking komt voor toeloting en
voot vrilstelllng voor éën ol meer programmaonderdelen en døt spra*e ls von helderc crlterlo en een goede

beslisprocedure.

ln bijlage 4 worden de formulieren weergegeven dÍe bij de intake worden gebruikt alsmede
ingevulde formulieren van een specifieke intake (studentnåam is weggehaald; dossier is

beschikbaa r tljdens de visit¡tie).
Er víndt regclmatig afstemming plaats tussen de assessoren die de intakegesprekken voeren. ln
voorkomende gevallen wordt het trekken van conclusies tijdens het lntakegesprek aangèhouden
en vlndt eerst overleg plaâts tussen de assessoren. Dit gebeurt biJ twiJfel of bíj situaties die zich
nog niet eerder hebben voorgedaan,

1.3. Beroepspraktijkvorming.

Het ìs duldelllk al en welke eisen oan de werkkring worden gestelú, welke functte de werkkring vervult in de
opleldìng en hoe dot beoordeeld wordt 17.27; 7.7).

îen oanzien von deeltìjdopleidingen kan het instellingsbestuur oonvullende elsen aon dc werkkrìng von de
studenl stellen" Deze eisen dienen dan in de OER te ziln vastgelegd en de betreffende wer!<taamheden

dlenen in de OER als onderwijseenheid te ûjn aangewezen (7.27).

Een duole opleìding ìs zadonîg ìngericht dot het volgen van onderwtþ gcdurende ccn of meer pedoden

wordt afgewlsseld met beroepsuitoejening in verúand met dat ondeutlt Q.7), ùe studletøst wn het deel
von de duale ogleidíng dat *ordt gewrmd door de beroepsuítoeþninE in verband met het ondetwijs,
bedraogt een door het ínstellingsbestuur în de AER k heargumenteren aontal EC (7,71, ln de OER wordt
vaor een duole apleídîng in ieder ganøl aangegeven:

a. úe tijdsduur en periode(n) die in de beroepsuitoeþnlng wordt doorgebracht,

b. de ¡ninimøle studíelost van dat deel von de opleiding,

De beraepsuitoelening binnen een duale opleiding vtndt plaots op hosts van een overeenkomsì tussen
lnstelling, student en bedrtif/argonisat¡e. Deze regelt de rechten en verplichtinqen vdn partí¡en en bevdt ten
mlnste ìnfarmotie over (7,7):

a. de duur von de overeenkomst en de tljdsduur en perlodeln) van de beraepsuitoefeninq,

b, de begeleiding von de student,

c. dat deel van de kwallfrcoties dot de student tljdens de beroepsutþefenhg dlent te reøllseren,

d. de beoordelíng daorvan,

e. de gevøllen waorin en de wiize wøorop de overeenksmst voortlJdlg kon wardcn ontbonden-

De opleidlng van Hogeschool NOVI betreft een deelt¡jdopleldlng. De student dlent in staat te ¿¡jn
in zijn/haar omgeving cases vãn voldoende niveau uit te zoeken zodat hiJlzij aan de eisen van de
opdrachten en de toetsen kan voldoen, Dit wordttijdens het lntakagesprek besproken. Voor
¡¡anvan8 van de studie wordt een gesprek gevoerd met de student en z¡jn leldinggevende van de
organisatie waar hij/zij werkt en lnãarbíj de volgende ondenverpen aan de orde komen:

a. verwachtingen van de student en de leídinggevende voor wat betreft de opleíding en de
resultaten

b. mate waar¡n de student voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de werkplek en
werkomgeving. Z¡e voor een voorbeeld van ¿o'n verklaring werkgever bijlage 5.

c" Oe mate waarin de student ondersteuning/coaching kan krijgen van dc werkgever
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d. De mate waarin de student ru¡mte krijgt om te studeren (bijvoorbeeld studieverfof of de

mogelljkheid om "in de baas:ijn tijd" te studeren.

1.1. Vooroplcldlng
Studenten dìe zìtn lngeschreven voor een opleiding voldoen aøn de vooropleídlngselsen (7.24] en - voor zover

van toeposslng - aon de nadere vooropleldlngseisen {7.25J en de qonvullende elsen (7,26 en 7,26o)

Conform art¡kel 7.29 kan het instellingsbestuur personen ouder da* 21 Jaar van de

vooropleidingseis vrüstellen op basis van onderzoek. Dit onderzoek wordt in voorkomende
gevallen verrícht tldens het intakegesprek. Overigens hebben de meeste ¡tudenten die

instromen in de opleiding een HAVO- of VWO-diploma of een diploma MBO-4 in de richting lCT.

1.5. To.latln3rondenoek
Studenten van 21 Joar ol ouder die niet aan de vooropleídinqseisen voldoen ondergaon vaorafgaand aon de

inschrijvlng voor de opleidíng een toelotîngsondenoek (7.29l..

Ðoel von het toelatlngsoûdenoek îs uostste¡ren of de aankomende student geschtkt is vaor het betrellende

ondeneljs en de Nederlandse taal voldoende beheerst am met vrucht het onderwlis te kunnen volgen. Het

instelllngsbestuur laot üch bij hoor toelotingsbeslissing odvîseren dosr eett door hdor ingestclde commissie

(7.29). Ð¿ elsen dle bu het toelot¡ngsonderzaek worden gesteld ¿ün apgenornen in de AEB (7.29),.

Dit wordt ondenocht tíjdens het íntakegesprek.

2. Ondentíjs
2.1 hform¡tlc

llet lnstelllngsbestuur verschofr tiJdlg gaede infotmotle over de inhoud van het ande¡wtls (7.13,7,XS).

Het instellingsbestuur stelt yoo¡ elke opÍeiding of groep van opleidingen een AÊß vost net duidelÍjke en

volledìge Ínformatle over de opleiding {7.13). ln de OER worden de procedures en rcchten en pllchten

vostgelegd met betrekking tat het onderwijs, de tentanens en de examens- Doorander wcrden ten m¡nste

begrepen (7.71|:

a, de inhaud von de oplelding en van de doaraon verbonden etËtmens,

b. de studlelost vøn de apleîding en van elk van de dooruan deel ultmakende anderwilseenheden

c. de lnhoud van de øfstudeerrichtîngen en de u¡tstrcomvoriqnten vøn de opleidîng,

d, de kwaliteiten op het gebied von kennîs, ínzîcht en vaordlghcden dle een student zich bij beêindiging

vdn de opleiding moet hebben venuonrcn.

e. de voltljdse, deeltijdse of duale Ínrichtîng van de opleidíng,

1. de wiJze woarop de studlevoortgang wordt bewøtkt,

g. dc granden waarop de examencomrnÍssìe voor eerder met goed gevalg ofgelegde tentomens of
exoÉr¿ns ín het hoger onderwijs, don wel vaor buiten het hoger onderwijs opgedone kennis of
voardigheden, w¡istelllnø kaa verlenen von het afleggeñ van een al mecr t''ntoñens.

Zíe b{lage 1, het Onderwijs- en examenreglernent

2.2 Oplelding

Het onderwijs wordt aongeboden in de voîn von opleidíngen: een apleídlng Ís een samenhongend geheel von

onderwiiseeaheden gerkht op de vewezenlijking vøn welomschreven doelstellingen op het gebied van lnzicht,
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kennls en worúìghcdc4 mct a¿n node;¡ on&rfuuude sudicbst dte ln ovcrccæteûñtnf ts flrst de r¡€ttelijke
eitr.n O.31.

Ð" rtudlalort von elke ogleldlag en atke onde¡yijlÉjeûheid uotdt uitgeúrukt ta tt,tdÞgwtff/.. Ðe studtelost voar
cen stuóicioor bedmogt æstþ studÞpunte* {EC). Zcstig studíeguaten k çli!* æn 76f/c vren stuúe (1.4}. Ae
rtudlclast van Qen U-ophldlng ht het HBO ís 240 €C Ðe ttudþlost vaa een MA<lplctdlng ia tat HgO Ís & EC

17.4b,,.

ãa bljlage 2, de Studiegids hbo-tCT

2.3 Studacrb¡¿rheld
Een opleldtng ls zo ingeilcht dot een student redelijkerwijs ín støst wordt gesteld om te voldoen aan de interne
naftnen voor de studlelast en dc externe noïnen voot de studlevooAgong (7.41,

De studlelastnorman zlJn geëxpliclteerd en het programma ls zo lngerlcht dat dc oplêidtnt studeerboar is. Als
een wltlidpragromma gcbøseerd ís op meer døn 60 E€ pcr jøor wordl ve¡wocht dat het instcllÍngsbestuur
oantoont dat dlt nlet ten köste gadt vqn de studeerbøorletd wn het prograñma,

Zie biJlage 2, de Studiegids hbolCT. tlogeschool NOVI kent ðllcen progremm¡'s ven rnarim¿al 60
EC par Joar. Dc studiel¡st wordt expliciet besprolcn tíJdens hct intakcgcsprek. De ¡notivatie van
de kandlda¡t wordt gecheckt.

2¡ Propcdcr¡ra,

f llc HSÛqOlcÍúing lvefr ecn proædeutîlr'he læc rnet ols tunctiê ariëatdtia, salætia aa verwiþing wn de
sluúent (|'tl. Aon de propedeutische lase k een popefuutixh exameû verbandca, leozi! in dc OE* ø¡r:ders ís

bepoolú. Oc studlelastvan de gmpedeu* ts æ eC Ðe progedeu* ts gcrícht ap het wrkrlJgen wn ínzícht in de
inhaud wo dc aplcldlng en op verw$ting en selectle aoÍ hct cldd van de prqede*trchc Íaç (7.8L

Onze studenten hechten niet aan een propedeusediploma" Er is geen vraat naar. Om deze reden
heeft Hogcschool NOVI in de studiegids deze mogeliJkheld nlet beschreven. De studrnten
hebben rllen de oriëntatie al lang achter de rug; re dJn aljarenlang werkräam in het werkveld
van lCT.

t.5 Ultvoorlng
Het ondatwlJs wotdt verzorgd overeenkomstîg het beleid en de pracedurcs dtc blnnen de lnstelltng gelden en

ove tec nkamctlg d¿ atctte l¡lke voorcch riften.
Zle bljlagen I en 2 en de beantwoording van de andere toetslñgsvregen"

3. Tentamlnertng, exøminering
3.1lnform¡tic

Hel instellittgsbestuur verscho$ worelke apkidíng gæde þlformatlc ovcr dç tnhoud wn & tentomens en de
cxamcns (7.73).

Ðç O8f, b*at ln ìeder ganal inlarmttk ouer (V-13|:
ø. oañtol cn wlgtildelijmcid van tenttmens en le mornnten waamp dcrc oîgckgd Lwnen rorden,
b. dt wlgarde vlaarlñ, de tüdvs*ken woorbinac* en ha aantal rlrilca ær l¡uúkloo, dat de gelegenheid

c. nnar øodlg: de geldþheìdsdaur vøn met gaed gcwþ sfgc,€gde t ntoñcas,
d. ol dc tentiln*lrs øondelÍng, schríftelgk of og een onderc wtþe wordcn afgclcgd,
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?. dc *ìþc vaarop lkhancl$k of tintuígltjk gehandkapta st,Ide.atcs ln de gelcgeaàctd wordcn geíelû
tentañdtts sî te kggcn,

f. dc teønìjn waaúìnnco & uitslag von æn tentomen b¿kcnd wordt gemaa*t,
g. de wttzc wmp en dz termijn waorbiaoen de student inrage ,çiJgt i,, ilJa bærdccldc we¡* ¿n kennß

lon ncme¡ vøln wagen en opdrochten en wn de normep oaa d¿ hand waorcaa de b¿ærdrltiog hæft
ptaalttcvonden,

â. wü nodlg, dot ùet rnet gaed ganolg afgelegd hehben von tentaînens wotwsotde ß wor de toelatiflg
tat het oflctgcn von andere tentsnÌens,

i. l. wasr nsdþ, de verpllchting tat het deelnemen aon pmkttxhc aelenlngen met het oag op de
toelattng tot hct ofleggen vsn het desbetrefiende tentamen.

Zie bf lage I voor het OtR en bijlage 6 voor de Regelingen omtrcnt de afstudeerscrlptle

3.2 Bcnocmfng rn ¡tmanrtelling examencommissie
Het lnstelllngsbestuur stclt per opleidíng ol groep opleldlngen een exomencommlssle Iû (7,t2),Hêt
lnstellinçbcstuur benoemt de leden vsn de examencomm¡ssie op basls van hun deskundlgheid. Tenminste één
lld ls als doccnt wñonúen aan de opleiding (7.72o). Het instelltngsbestuut 2argt dat het onafhankcltjk cn
deskundlg tundloncren vaa de exømencommissie voldoende ls gewaaùorgd {7,12bt.

De examencomrîisile bestaat uit 3 leden. De voonitter en een lid rijn levens docent. De
corrrnbs¡e is volledþ onafhankelijk van het bestuur van de Hogcrchcol,

3,3 Trlan crmencor¡ml¡slc
Oc exqmencammìssìe steh og objecticve en &*undige wiþe wst of een l.udeñ voldoct qan de worwootlen
dle de OEf ûclt tcn aønzicn van de keanis, het ínzicht en de ,nordigfudca die nodig üln wor het vcr*rífi1e* von
can g¡æd (7.12t,,

Dt exomc¡commlssu (7, I 2b ) :

o. bor$ ðc kwalìtett ran de etaøens eD teûtømens,
b. stelt regek wst wcr de uitwering van haar taken en de moolngelen dle üJ *on neñ€û,
c, ttelt ûchtl¡¡nan vatt om de uitslag vdn tentamendexomeøs te beao¡deleî en vast te ttellen,
tt, verleent wl¡stelllngen voor het oÍleggen von een oÍ mcer tentornens,
e, besltstln geval vanfroude vonstudenten,
t. stelt joarÍilks een verslag op von haar werkzaamheden t.b,v. instêlllngsbestuur af decaan.
Zle b{lage 7, het reglement van de examencommissie

3.4 Ex¡mlnatoren
Voor het alnemen von tentamens en het vdststellen vdn de ultslog doøryan w$st dc exqmencommissie
exomlnotoren oan (7. 12c1.

De exsmlnatoren hondelen overeenkomstig de richtlijnen van de exdmencammlssle. Vemocht wordt dat de
exsmencommlssle btl hct oanwïten von exorninstoren rekening houót met de specìfieke cxpcrtise dle de
examlndlot nodtg hecfr om de beþelfende curriculumonderdelen te tentanlneren of eramlneren,
Fuôct¡onodsten met fi¡nancìêle verantwoordeÍijkheid møken geen deel ult wn de examencornñiss¡e (wetgevlng
ín voorbenldlag).

?oals bii het vorige punt altesteld is in het kader yan de Wet Versterking be¡tuur in 2010
doorgeroerd dåt geen leden van het bestuur van d€ Hoteschool lld r{n van de
examencommlssie. Ook funct¡onarissen met financiëþ ver¡ntwoordelilkheid maken geen deel
uit van de exemencornmissie-
De eramin¡toren ziin op dh mornent nog veelat de docenten d¡¿ het v¡k gw€n. De
exiltnencgmmíssie heeft in 2011 een proef genofften r¡et het:9n.4-ogenprincipe, dat ¿en
scheiding aanbrengt tussen de docent die het vak geeft en de examlnator dþ de toets nahijkt. De
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proef is geslaagd; het besa¡ur van de Hogeschosl heeft beslbten om dlt prlncfpe ln 2012 velder
door te voeren en ln het seizoen aAL}¿OL3 geheel in te voeren.

3.5 Ulwoerlng
Dc tentam¡rreñng en exomínedng vindt plaots overeenkomstíg het beleld en de proceúures {te binnen de
Ínsfrallltng gelden en overeenkonstþ úe wettelgke uoonchrtften,

De opleidlngscoördinatoren van de opleiding malten concrete afspraken met"dê docenten inzake
de toetsing. Tentâmenopgavçn worden enkele weken vooraf ingeleverd en beoordeeld. Ttjdens
de tentamenlittlng is ei een ¡urveíllant die orde en toezicht houdt op de juíste gang van zaken.
Proccdures van beoordeling van de tent¡mens zljn ¡lurtend en duidelijk.
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Kandldaat¡
Studieridrting:
Afstudocrrlchtlng:
Datum:
Ægenomen door:
Kcnt IIOVI doon
Doolotrlllng:

HVK'¡ Gn Oplcldlngen:

lilu*orvarlngr

llotlvaüe:

Gompotcntlcs:

E Is op de hoogrte dat hij aanvangt in Utrecht met MCO/SCO (idien van toepasslng)

E Is op de hoogte mn de studlebelasung

Bijlage 4: intakeformulieren

Bíjlage 4a: VercIøgformuller íntakegesprek (voorbee@
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Doc¡ier:

lncv
tr Kopieën van diploma's, certificaten en getuigschriften

tr Werkgwer.wefldaring - nog inlerreren

s Kopie van idenüteiEbewfis
El Pasfoto

E Checklist H80-vakken (EVC/EVK)

tl Opgevoerd ¡n BB

r¡ CV in BB.

n KoÊr¡een wn certificaten in BB

De verdaglegger verklaaÊ mlddels een paraaf de originelen
ran de diplomaþ certificaten en gefuigschrifren te hebben
gezien.

Paraaf:

De verslaglegger verklaart middels een paraaf het

øiginele ldentiteitsberuijs te hebben gezien.

Paraaf:

Afsprek¡n:

V¡üetclllngpn:

Goncl¡¡sh:

Naam:

Rrnctie:

Datum:

Handtekening
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B$løge 4b: Inwlinstructìe formulier íntøkeverclag
lnvulinstructie verslagformulier lntakegesprek

1' B[ kandidaat de naam van de kandidaat invullen plus de 'bron" die het eerste contåct ¡net de
kandidaat hceft gelegd tussen haakjes, dus lDée lCf, BVO, aigens student, etc"

2. 8iJ afstudeerrichting achter H8o-lCl- de kopstudie lnvullen wa¡¡rvoor de kandidaat zich wenst in
te schrljven.

3. Datum: de datum waarop het intakegesprek werd gehouden.

4. Afgenomen door: Je naam

5. Doelstelling: ln deze rulmte schrijf je de doelstelling van het intakegesprek. Veelel ís het doelvast
te stellen of de kandidaat ¡ich kwalificeert om in te stromen in de ge-wenste kopstudie. Een

verwiJzlng naar het CV ís niet gewenst.

6. EVK's en opleidingen: hier een opsomming van de relevante opleidingen, cursussen e.d. S.v.p.

tussen haakjes aangeven of een diploma fs verstrekt en zo laar ln welk iaar.
7. Bij Werkervaring aangeven wenneer de kandidaat zijn carrière is begonnen in de lCT. Vervolgens

ingaan op de ervaring in de laatste jaren. ln de omschrijvíng die zaken ãangeven die de relerrantie
van de werkervarlng onderbouwen. Ðeze werkervaring dient op HB0-nlveau te ziJn.

8. Bij Cornpetenties aangeven welke competenties zijn opgebouwd. HierbiJ kan gekeken worden
naar de Dublin-descriptoren. Op dit moment is het nog voldoende om hier aan te geven waarorÍt
de kandidaat voldoende opgebouwde competenties heeft om te kun-nen instromen ln de
betreffende kopttudie. Voor de kopstudie Service Managementgeldt dat deze kopstudie bestaat
uit 19 vakkcn. Vcelal wordt vrifstelling gegeven voor 7 vakken (4 keuzevakkcn plus 3 vakken
beheer en exploitatiel. lndien d¡t het gevel is, dient dit expliciet te worden onderbouwd.

9. Afgevlnkt kan worden wat in het dossier wordt aangetroffen. Oe opleídingscoördina-tor dient
etop toe te ¿ien dat bij aanvang van de studie alle relevante bescheiden in het dossier aanwezig
riJn. Zaken die missen dienen alsnog te worden opgevraagd. Een student kan pas afstuderen
indien het dossier van de student cornpleet is, Tijdens het intakegesprek dlent de verslaglegger
de orlgínele diploma's, certificaten en getuig-schriften, alsmede een erkend identiteitsbewijs, in
te zlen. lndien de kandidaat deze niet kan laten zien, dient er een afspraak te worden gemaakt
op welk moment dlt alsnog (bij de opleidíngscoôrdinator) gebeurt.

10. BlJ Afspraken worden de afspraken die tijdens het gesprek worden gemaakt vastge-legd.
11. BiJ Vrilstellingen wordt aangegeven welke vrijstellingen door de kendideat kunnen worden

aangevraagd met d€ reden hiervan en een verwijzing naar documenten die dlt onderbouwen.
12. Bij Conclusle wordt aangegeven of de kandidaat kan instromen in de kopstud¡e, plus de

eventuele extra bepalingen die hiervoor worden gesteld.

13. 8ii ondertekening wordt de naarn van de verslaglegger, de functíe en de datum waarop het
formulier is ingevuld te worden aangegeven. Tevens dient de verslaggever het formulier te
ondertekenen. Hiilz$ verklaart hiermee het formuller naar waarheid en beste vermogen te
hebben ingevuld. Op dit rnoment worden alleen intakes tehouden door leden yan de
examencommissie en door de progñ¡mmernanager van de faculteit.
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Bíjløge 4c: Voorbeeld Íngevuld Intakeverslag

Kandldaat!
Studicrichting:
Afgtr¡d¡crrlchtlng;
Datum¡
Afgenornen door:
Kcnt NOìff door:

Amniem gemaakt

ICT

ICT-beheerder

13 oktober 2010

Via cdlesa's

DoeHclling:
Vaststellen of kandldaat kan lnstromen ln de HBO-ICT.

EVK3an Oplcldingcn:

MAVO-4/s, PDI

Novell master-CNE, mL Foundatíon plus Practitioner

Dlverse a ndere lCT-ceñificaten
ISBW Middle Managemênt l en 2

Wcrkavarlng:
Werkzaam in de ICT vanaf 1998. Zeer mah¡re. Eerst netwerkbeheerder bij diverse verschillende beclrijven. Vefe

migratieprojeden van initiatiefase tot en met implementatie. Vanaf 2008 vele coördinatiefuncties, zowel qua
proces (ITIL) als leldinggevend en proJectmanagement. Veel verantwoordelfkheld. Heeft middle

managementopleiding in de praKijk gebracht. Teamleider over een team van 20 professlonals.

I{ot¡vatle:
Wil graag bewijzen dat hij HB0-niveau heeft.

Compatcntics;
Heeft ruim voldoende competenties om direct in te stromen in de kopstudie. Heeft met Middle management

qleidi ng ook competenties opgeda an inzake Bllbedrijfskunde.

t Is op de hoogte dat hU aanvangt in Ufecht met MCO/SCO (indien van toepassing) - n.v.t.
y' Îs op de hoogte van de studiebelastin g
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Dosslcr:

Vcv
y' Kopleen van dlploma's, certFcaten en getu¡gschrlfrbn

D.Werkgeversverklaring - nog inleveren

V fop¡e rran identiteitsbewijs
D Pasfoto
y' Cf,.*tirt HBGvakken (EVC/ËVK)

tr Opgwoerd in BB

f] CV in BB

El Kop¡eën van ceÊificaten in BB

Ðe verslaglegger verklaart middels een paraaf de originelen

van de diplornat, ceûificaten en getu¡gschriften te hebben

gezien.

Paraaf:

Þe rrerslaglegger verldaart middels een paraaf het

originele idenüteitsbewijs te hebben gezien.

Paraaf:

Afspraken:
Hij wil gnag starten 2e week febnnri 2011. S.v.p. hern de info voor de r¡akken die hij moet volgen in de

kopstt¡die voor lCT-beheerders die hU nog moet volgen mailen, plus een kostenoverzldrt plus een planning voor

zowel de locaties Rotterdam als Den Haag.

Vrijctalllngen:
Hij krijgt de volgende wijstellingen binnen de kopstudie voor lCT-beheerders

MCO, SCO, PMI PEM, OIV,I&t(, MMT.

Conclus¡rl

Hij moet 9 vakken doen uit de kopstudie voor ICT-beheerders plus afstuderen,

Ondertckening:

Naam: I

Functie: Programmamanager

Datum: 13 oKober 2011

Handtekening: y'
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Bijloge 4d: Checklíst íntøkegesprek

Kandidaat:

Datum:

Assessor:

werkwldorlËnt¡ue (wvo, l¡sTF,
lnzicht in taken en verantwoordelijkheden van de eigenaar, gebruiker en beheerder
van informatiesysternen

lnzicht in de samenhang tu¡sen de componenten van het informatieparadigma

lnzicht ín verschillende soorten systeernsoftware

lnzicht in verschillende soorten applícatíercftware

lnformatlekunde 1 (lNFlf (HilCFl

lnzfcht ín ontwlkkelingen in de afgelopen decennia wat betreft de hardware

ln¿icht in de werking van de meest belangrijke principes eR componenten vän een
computer
lnzlcht ¡n principes, werking en toepassing van invoer- en uitvoerapparatuur en

externe geheugens

¡n¿¡cht in principes en basisbegrippen van netwerken en uit welke componenten
netwerken bestaan

lnzicht in principes en basisbegríppen vEn datacommunicatie

lnzlcht ln structuren zoals in het OSl-model weergegeven zijn

fnformatiekunde 2 (lNFz|
l(ennls van en enfg iâzlcht ln de'gegevensverwerking en de informatieverzorging in
organlsat¡es

Kennis van de begrippen en enig ¡nzicht in het opstellen van informatiebeleid en -plan
en informatiesysteemontwikkelang

lnlèf dlng Prolectmanagement ((IPRM/PPF I P¡ancez Foundatlonl

In¡icht in de werkvormen die in projectorganisaties voorkomen

ln¿fcht ln succes- en faalfactoren van een project

Kennis van de kenmerken van een project

lnzicht ¡n het doel van een plan van aanpak

lnleidlng Communlcatle (ICOM/PiCFI

ts in staat zelfstandig een notitie te schrijven

ls ¡n staat zelfstandig een presentatie te geven aan een kleine groeF belrokkenen

lnleldlng Syrteemonlwlkkelln¡ {lSYS!

Heeft enig inz¡cht in het proces, een aantal denkwijzen en de fasen van
info rmatiesysteemontwikkeli n g

Gevraagd inzicht op het nlveau van een |CT-profetslonal met mlnlmaal één Jaar
werkervarinp in het vaksehiedJ¡ar 1
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Kent de samenhang tussen procesmodel, processen en actlvltelten binnen een
organisat¡e

Kent methoden vân systeemontwikkeling

Heeft enlg inzícht ln techníeken die gebruikt kunnen worden bij het modelleren va¡
bedrijþrocessen, informatleverwerkende processen en prograrnma's

Heeft enig inzícht in technieken die gebruikt kunnen worden bii het modelleren van
gegevens, gedrag en het ontwerpen van beeldschermen

lnleidÍng Databases (IDAB/DBSQIFI

Kent basisbegrippen met betrekking tot databases

Heeft enîg inzícht in de globale opzet en inricbting van een relat¡oneel DBMS

Heeft enig anzicht in verschijningwormen en -structuren van databases en SQL

lnlcldlng Beheer en Exploltatie (lB&Él

Kan de begrippen beheer en exploitatie toelichten

Kan van een geEeven beheert¡ak in een bepaaldê sítuãtie âangeven of dit een
beheertaak is op strategische, tactisch of operationeel niveeU

Kent de procersen voor het implementeren van een inforrnatiesysteem

Kent de functlonele kwallteltsäspecten van informatie en informatlesìrstemên

lTll-processen f f lPRll
Heeft enig inzicht in de relatie tussen de organisatie die gebruikt maakt van ICT

enerzijds en de organisatie die de lCl-infrastructuur beschikbaar stelt anderzijds met
de díenstverlening daaromheen

Heeft enig inzicht an de achtergronden van de lTtL-processen en de waarde ervan die
het heeft voor de dienstverlenlng rond de ICT-lnfrastructuuÍ

lnzlcht ¡n de structuur, de uit te voeren activiteiten, de invoer en de ultvoer van de
verschlllende fflL-processen en de relaties tussen de processen onderllng

Eeheer Servicedcsk (8SDl

Heeft enig ínzicht in de wijze waarop een servic¿desk voor een gegêven organisatie
ingericht kan ziJn

Heeft enig ¡nzicht in de processen om een servicedesk in te richten

Datacommunlcetle & Net$rerken (DEN/ñ¡DFI

Kent de componenten van netwerken

Kent de protocollen va¡ datacommunicatie

lnf eldlng Organlsatleku nde (IORC/ff MFI
Kent verschillende typen organisåtíes en kan voor- en nadelen van deze typen
benoemen

Kan externe invloeden op organisat¡es benoemen

Kent samenw€rkíngsvormen in een organisatie

EVK EVC
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Gevraagd inzidrt op het nÍveau van een ICï-professional met minimaal twee jâar
laa¡ 2

in het

foepassen lT Servlce Management Proce¡sen {TlPl
lnzicht in de levenscyclus ven lT-Service Management

lnzicht in de verschillende levenscyclusfasen bijvoorbeeld zoals beschreven in lTlL.
versie 3

lnulcht in de functies en processen die een rol spelen bij ll-Service Management

Eeheer van de lnformatlevoonlenln¡ {BHl}
hzicht ¡n de (principes van de) organisatie van de infor¡natievoor¿iening en de relat¡e
met lCT, vanuit een beheerarchitectuur
ls in staat aan te geven hoe van een vraaggestuurde orgãn¡satie te komen naar een
feg¡esturing

ludness lT Alignment (BlAl

ln¿¡cht in de stråtêgie voor de aansturingvðn de informatievoorziening

Het inrichten u¿n en de aansturing van de leveranc¡ers van de lï-dienstverlening en het
gebruik van prÊstatle-lndlcatoren bij leverðnciersmanagement

lT Governance lfl6f
lnzicht in lT Goverance en hoe dit iñgêr¡cht moèt worden, incl. lT portfolíomanãgement

lnzicht in compliance en de wet- en regelgeving op dit gebled

I nzicht in applicatielifecyclemanagement

Data-analyse en onturerp

lñuicht in proces- en gegevensanalyse

ln¿icht in database-ontwerp, normalíseren en het maken van queries (bijv. Met SeLl

Systeemontwlkkellng op basls van UMt (SUMtl
ln¿icht in systeemontwikkeling en in een aanta¡ methoden dat daarb{ gehanteerd kan
worden (watervalmethode, iteratieve methode en incrementele methode)

lnzicht in de object-georiënteerde denkwijze

Ênige ervaring met het ontwerpen van een model voor de bedrüfsgegevens en -
processen

Toetsen, Iasten er AccÊptrt¡a ffTAl
Kan testen voorbereiden, specificeren en uitvoeren.

ls ¡n stået om te bepalen welke technleken, ¡nfrastructuur en hulpmiddelen voor testen
gehanteerd kunnen worden en hoe ¿e passen binnen de fasering van een testproces

lnleldlng lnformätle¡eyelllgln¡ (ltsV/l5Fl

Kent de begrippen informatiebeveiligln& continuìteít, contfnuiteitsmanagement,
kwal¡teit en het belang van informatie in relatie tot informatiebeveiliging

EVK EVC
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Heeft eníg inzicht in het uitvoeren van een risicoanalvse en het nemen van

maatregelen die leiden tot een betere kwallteil van informatie

lnformatlebewillglng (lBvl
Heeft lnzlcht en en¡ge eruaring met het op methodísche wiJze uftvoeren van
rísicoanalyse en kan op basis daarvan een advies geven om te komen een betere
informatievoorzienÍng

Heeft ineicht in het informatiebeveiligingsproces, beleidsbelang,
beheersingssysternatiek, taak- en rolverdeling en management¡nformatie

lnform¿tlemanagement 1 (lMTl|

Heeft inzlcht in de werkwi.ize om vanuít een orgahisatieopl¡ek naar de (al dan niet
geautomatiseerde| lnformatievoorzíening te kijken met het oog op effectleve en
effi ciênte bedrijfsprocessen

Heeft inzicht in de wijze waarop een voorslel tot stand komt voor de ¡nrichting van de
informat¡evoorziening die aansluit bij de strategie en cultuür van de onderneming

Ken komen met voorstellen voor de verbetering en innovat¡e van een

organisatieonderdeel en bij dat onderdeel behorende bedrijfsprocessen o^a. door de

inzet van lCï

lnformetlenanâg€ment 2 (lMT2l

Kent het verschil tussen informatietechnologie als strategische factor en de
ondergteunende rol van ICT bij beslultvorrning ten dienste van een effectief en efficiênt
verlopend bedríJfsproces

Kan de relatie tussen bedrijfsproces en ICT in een bepaalde situatie beschrijven
(schematisch of verbaal)

Kan komen met voorstellen om door onder andere het inretten van lCTte komen tot
verbetering van bedríjfsprocessen binnen de organisatie

Buslness Process Managemeot {BPM}

lnzlcht in wat het belang ls vän procesontwerp vanult een procesårchitectuur en te
hanteren fnstrumentarlum voor procesinrlchtlng

Eníge ervar¡ng met het analyseren van bedrijfsprocessen (kwantitatief en kwalitatief)
en het vaststellen van de problematiek

Enige ervaring met het ontwerpen van bedrijfsprocessen op basis van proceseisen,
processtromen en procesbesturíng en het inrichten ervan

Mondellnge Communlcatle (MCOI

Heeft inzicht en enige vaardigheid in het afnemen van interviews en tweegesprekken

Heeft inzicht en eníge vaardigheid in het voorbereiden en verzorgen van publleks- eñ
doelgerichte presentat¡es

EVK EVC

€evraagd lnricht op het niveau van een lCT-professlonål met mini{naal drie jaar
laar 3 in het
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Schriftelijke Communicatie (SCO)

ls in steet op takelijke wijze schriftelijk te adviseren over bepaalde situaties in de eigen

organisatie waarbij het advies doel- en publieksgerÍcht Íi; geformuleerd en

Sestructureerd en waârbij overreding, efficiëntie en effectiviteit doelstellingen ziJn.

ln staat zijn betrouwbaar, deugdelijk en publiekgericht te rapporteren

Heeft enige vaardlgheld ln het analyseren van opdrachten

lleeft enige vaardþheíd ¡n het structureren en formuleren van teksten

lTlL Processen 2 (lPR2l

Heeft inzícht in de realisatie van de producten- en dienstencatalogus van de ICT-

organisatie als leverancler en de relatle tussen de kwaliteit en de kosten zsafs ervaren

door de klant eneniids en de ICT-organisisatie anderzijds

Heeft inricht in de wijze waarop de kwaliteit van de producten- en dienstencatalogus

van de |CT-organisatie kan worden geborgd

Heeft inaícht in het op methodische wijze beschrijven van service level agreements
(SLA'sl tussen de klant en de |CT-afdeling enerzijds en tussen de ICï-organisaties en de

ICT-levera nciers andenijds

pro¡ectmånâgement {PMT} - niet bij kop Servicemanagement

Kan kleine, míndei complexe projecten initiëren en opzetten

Heeft de vaardlgheld om effectlef in prolectteams te werken

Kan de voordelen van projectmatig werk€n benoemen

ls in staat methoden, technieken en werkwijzen te selecteren die een bijdrage leveren
aan het methodlsch werken ln proJecten

Organisatiekunde (ORG) - niet bij kop Servicemanagement
Heeft inzícht in de typen organisaties en heeft inzÍcht in het hanteren van modellen die
dergelijke orgân¡satiès besch rijven

Kan processen in orgån¡sãties beschrijven en kan aangêven hoe dele proc€ssen

kunnen worden bestuurd
Heeft kennís van in- en externe invloeden op or6ânlsât¡es en kan met behulp van
modellen het proces van strategisch management beschr[ven

Heeft lnzicht in de taken van de te onderscheiden managementníveâus

Heeft enig inz¡cht ¡n het proces van besluitvorming binnen organisaties

Bestuudflke lnformatlevoon¡eílng (BlVl - n,et bü kop Servicemanagement

l(ennls van de planning & control (P&Cl cyclus en is in staat de¿e in te richten

KEnnis van organisatiestructuren en de totstandkomln6van besluitvormingsprocessen

Het kunnen onderkennen van de inhoud achter de be6rippen adminlstratlc, financiën,
economie en control

Het kunnen opstellen van een Balanced Score ærd

EVK EVC
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lnformatiseringseconomie (lECf

' Kennis ven de actuefe inzichten op het gebied van kosten, opbrengsten en de

toegevoegde waarde rr¿n ICT in organisat¡es

Enige vaardlgheid in het beoordelen van organisaties in haar economische omgevlng
met het oog op lnnovaties en verbeteringeo

Enige rraardigheld om middels een risicoan¿lyse op economische en financíële gronden

een inschatting te rnaken in de belangen en efbreukrisÍco's voor de organiset¡e en het
stellen van prioriteiten

Personeel¡management (PEM|

lnzicht in beloningssystemen, beoordelingssystemen, loopbaanmanagement en

management development

ln¿icht in arbeldsomstandþheden, kwallteit van arbeld, partlclpatle en besluitvorm¡ng

Competentiemanagement, organisatieverandering en de participatle van werknemers

EDP-Audldns {EDAI
lnzicht in het toepassen vãn EDP-Aud¡tíng bij ontwikkeling, exploítatie en beheer van
informatíesysternen

Kennis van een raamwerk voor het uitvoeren van systeem-, proces- en projectaudits

lnzlcht ln het definiëren van appllcatlons controls b¡j hêt specificeren van applicaties

Werken onder Architectuur {WOA)
lnz¡cht ¡n het begrip architectuur en enige ervaring met het op cons¡stente w¡ize
beschrijven van de verschillende aspecten {o.a. de architectuur van gegevens en van de
technische infrastructuur) ven een organisatie en het aangeven van de problematiek
die kan ontstaan wanneer de architectuurvan de verschlllende åspecten niet op elkaar
zijn afgestemd
Enige vaardgheid met het opstellen van veranderingsvoorstellen op grond van
archltectonlsche verbeterlngen dle lelden tot hogere flex¡bilite¡t en/of efficiëntie

Informatlebele¡d & Strategie l8&Sl - níet b¡j kop Servlcemanagement
lnzicht in wat onder lnformatlebeleid, beleidsontwikkeling en ¡nformatiestrategie
wordt verstaan

Enlge vaardlgheld ln het toep¡ssen van het negenvlaksmodel op de diverse aspecten
van lnformatiemanagement blnnen organlsaties

Enige vaardigheid met het analyseren van een organisatie(eenheid) van de
noodzaak,/ambities (in- en extern gedreven) op het gebied van de
inforunatievoorziening voor het voortbestaan of welslagen van de o¡gänlsatle
€níge vaardigheid om het resultaat van deze analyse vertalen naar een ontwerp vân de
ge$/enst€ aanpassingen van de informatievoorzieninE qua beleid, strategie,
lnformatiehuishouding, infrastructuur, ¡nformatiesysternen en arch¡tecturen, met als

centraal u ltgangspunt "Business Alignment"
Enlge vaardigheid in het vertalen van het voorSaande naar een informatieplanning
ultrnondend ln een projectenportfolf o en programmamanag€ment

EVK EVC
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Gevraagd inzicht op het niveau van een lCT-professional met minimaal vier jaar
taa¡ 4

ln het

Ondcruoekslunde (ôZt(l
Eníge vaardígheid ¡n het op gestructureerde wijze formuleren en u¡tvoeren van een
opdracht dle leldt tot een gedegen en gedragen advles

Vaardigheid om blj deze advlezen modellen, methoden en/of technieken uit de stof
van de opleldlng toe te passen in de door de student uitgekoren praktijkcasus
Vaardigheíd in het formuleren van een probleemstelling en doelstelling betreffende de
casus, het beschrijven van het onderwerp alsmede de afbakening van de opdracht, de
randvoorwaard€n en uatgangspunten

Kennls vån het u¡woeren van kwantltatief onderzoek

Mlgret¡e (MlGl

lnzicht in de verschillende visies en benaderingen aangaande ICT-implementaties

Enige vaardÍgheid Ín het anaþreren van de belanghebbenden bij een
implementatieproject en het definièren van de objecten van ver¡¡nderln6
Inzicht in het kie¿en van een geschikte veranderingsstrategie en projectaànpak op
basís van reikwíjdte, diepte en complexiteit van het implementatieproject
lnzicht in de rol van project-, kennis-, cgntract-, kwal¡te¡ts- en verandermanagement in
een implementat¡eprgject en de verschillende vormen van weerstand
Enige ervaring met het schrijven van een ímplementatieplan, het doel, de functie en de
ínhoud benoemen van een communlcatieplan, een opleidingsplan, een testplan en een
conversieplan

Qrganlsatles ln ycranderlng (OlVl - niet biJ kop Servicemanagement
Het benoemen van een aantal fundamentele veranderkundige princ¡pes alrmede het
beschrijven van de impact vðn de veranderingen op de organisatiecultuur
Enige vaardighe¡d in het schrijven van een plan van aanpak voor verandertrajecten in
de eigen organisatie

Het identificeren en veraniwoorden van modellen en/of methedieken bíj het hanteren
van ¡nterventies gedu rende een veranderlngstraject
Het kunnen beargumenteren van de betekenis van ICT bij veranderkundige
,nterventles

ICT & Des¡ultvormlng ll&81

lnzicht in de diverse typen besluitvorming

Het typeren van besluitvormende organísatíes of ziin onderdelen in een bepaalde
situatie aan de hand yãn getoonde kenmerken
lnzicht in het modelleren vân een goed besluitvormingsproces en dit toepassen op de
eigen orgen¡sata€

ICT & Kualiteit {l&l(l
lnzi€ht in de begrippen rondom kwaliteit en kwallteitsmanagement in zijn
algemeenheid

Enig inzicht in het toepassen van kwaliteitsmodellen als het INK-model, ISO 9001, Six

Sigma en het Servqualmodel en in de essentie van een kwalíteitshandboek

€VK EVC
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lnzicht ¡n wat de bfjdrage vån ICT kan rijn aan de kwaliteit van de totale ondernemlng

Het benoemen van de ondersteunende rol van ICT in kwaliteitsmanagementprocessen
en in¿icht in de meest gangbare software ten behoeve van de ondersteuning van
l¡waliteitsmanagement en de toepassing daarvan

lnzícht in de toepassing van kwaliteitszorg in |CT-prdecten ðlsmede de daarbij
gebruikte methoden en technieken en kan deze inzíchten toepassen ln de praktijk

Marketlng Manatemmt (MMTI
Het toepassen van bestaande theorieên op het gebled van marketing management op
een organisatie

Het kunnen schrijven van een samenhangend advlesrapport op het gebied van
rnarketing management

Innovatie llNNl
ls op de hoogte van maatschappelijke en economische ontwlkkellngen op het gebied
van innovâtie in het |CT-werkveld. Weet welke maatregelen de overhsid hariteert om
ínnovatie in Nederland te stimuleren en kan hiervan gebruik maken in de eigen functie
Heeft de vaardþheid om een analyse uit te voeren, gebruik makend van e€n scala aan
methoden en technieken op de innovatiefunctie ln het eígen bedrijf en geeft adviezen
hoe dit te verbeteren. Doet voorstellen voor de verbeterang en innovatie van de
organisatae en bedr¡jfsprocessen door de ¡nzet van ICT en is in staat om na te gaan of
en ln welke mate nfeuwe ontwikkelingen technisch, financieel en organisatorisch
haalbaar en aanvaardbaar ziln.

Heeft enlge vaêrd¡gheld met het schruven van gestructureerde, toegankelfike en
effectfeve voorstellen voor innovatieve toepassinßen en weet dlt aansprekend te
pfesenteren

Procesgerlcht besturen (PGB)

Heeft inzicht in de opeet, het bestaan en de werking van processen in de ICT-

orgân¡sat¡e en kan dit proces besturen, extern bestuurd te worden en te borgen
Heeft inzicht in de fundamentele concepteñ van Open Systemen en Processen en kan
dít toepassen ¡n eên concrete s¡tuatie
Kan omgaan met stãbiliteít en dynamiek in processen, zodat op basis van inzicht
dynarniek ín processen beheerd wo¡dt
Het kunnen toepassen van kwaliteits¿org voor betturing en verbeteríng van het
proces, gericht rowel op gewenst resultâat als gewenste beleving bij de klant
lnzitht ¡n houdín6 en gedrag als service m¡¡nâger en in het plegen van interventles als
interne of externe belanghebbenden niet procesgericht gedrag vertonen

Comrnunicatie & Seruice Managenent {C&Sf
Het kunnen toepassen ven effectieve communícatie als instrument voor het
ontwikkelen, organiseren en beheren van processen in een procesgerichtwerkende
organisatie
l{et kunnen toepassen van effectleve commun¡catle bil het ¡mplementeren van
(projectmatige) ICT-veranderingen binnen organisatíes

Relatlemanagement IREL)

Het resultaatgericht kunnen onderhouden van relatles tussen processen in een ICT-

organisatie {die procesgericht werktl met de externe omgeving

vakken voor de kopstudie Service Managernentlaa¡ 4
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Het kunnen belnvloeden rran houdlhg en gedrag ten behoö,e.van effectief
relatiemanogem€nt m.bJ. de {tategcrle} ven stãkeholders
Het advlseren over hoe relatlemanagement kan worden ingericht of verbeterd (op
planniveau)

Pro¡þtlcmon¡gêmlm {FRESI
ltet kunnen beschrljven van de belangrilkste kenmerken van de volw¡ssenhcidsnivcaus
binnen organisatiês gebrulk makend van modellen als CMM-i. CobiT on INK
Hst kunncn drffniëren v¡n prcstetio-indlcetorc¡ om procrercn te kuhnÊn sturen
alsmede het met behulp van ondenoelcresultaten onderbouwen ven de toegevoegde
waarde van prestatiemanagemsnt
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Bijlage 4e: Voorbeeld checklist (ingevuld)
Kandidaa* Anoníem gemaakt

Datum: 13 oktober 2010

Assessor:-

Werlweldorlêntatle lwvol (lsyFl

lnzicht ¡n taken en verantwoordelijkheden van de eigenaar, gebruíker en beheerder
van ¡nformatiesystemen

lnzÍcht in de samenhang tussen de componenten van het informatieparadígma

I nzicht in verschillende soorten systeernsoftwa re

lnzicht in verschillende soorten applÍcatiesoftware

lnformatiekunda r (lNFll (HNCF)

lnzfcht in ontwlkkellngen in de afgelopen decennia wal betreft de hardware

lnzicht in de werking van de meest belangrijke principes en componenten vån een
computer
lnzlcht in principes, werking en toepassing van invoer- en uitvoerapparetuur en
Êxterne geheugens

tnzicht {n principes en basisbegrippen van netwerken en uit welke componenten
netwerken bestaan

lnzicht in prÍncípes en basisbegrippen van datacommunicatie

lnz¡cht in structuren ¡oals in het OS|-model weergegeven zijn

lnformatiekunde 2 (fNfzl
Kennis ven en enig inzicht in de gegevensvenrerking en de informatieverzorging in
orÉanisat¡es

Kenn¡s van de begrippen en enig inzicht in het opstellen van informatiebeleid en -plan
en ¡nformatiesysteemontwíkkeling

tnleiding Projectmanatement lllPRM/pp¡lPrlnce2 Foundôtloô¡

lnzlcht ln de werkvormen dle ln projectorganlsaties voorkomen

lnzicht fn succes- eñ faalfactoren van een project

Kennls van de kenmerken van een project

lnzicht in het doel van een plan van aanpak

lnlelding Communicatie {ICOM/PCF}

ls in staat zeffstandig een not¡tie te schrijven

ls in staat zelfstandig een presentat¡e te geven aan een lleine groep betrokkenen

lnleiding Systeemontwlkkelln6 (ISYS|

Heeft enig inzicht in het proces, een aantal denkwijzen en de fasen van
informatiesysteenontwlkkelíng

Gevraagd fnzlcht op het níveau van een ICT-professional met m¡nfmaal éÉn jaar
werkervarln¡ ln het vak¡ebied

Ja¡r 1 ,/

{

{
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{
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{
,/

T

Kent de samenhang tussen procesmodel, processen en actlvlteiten binnen een
organisatie

Kent methoden van systeemontwikk€l¡ng

Heeft enlg lnzicht ln technleken dle gebrulkt kunnen worden bl¡ het modelleren v¡rn

bedrijfsprocessen, lnformatleverwerkende processen en programma's

Heeft enig inzlcht in technieken die gebruikt kunnen worden bij het modelleren ven
gegevens, gedrag en het ontwerpen van beeldschermen

lnlcldlng Databaser IIDAB/DBSq$I
Kent basisbegr¡ppen rnet betrekk¡ng tot databases

Heeft enig lnzicht ln de globale opzet en lnrichting van een relationeel DSMS

Heeft enig inzicht in verschijningsvormen en {tructuren van databases en SQL

lnleldlng Eeheer en Erploitatle (lB&El

Kan de begrlppen beheer en exploitatle toelichten

Kan van een gegeven beheertaak ln een bepaalde situatie a¿ngeven of dít een

beheert¿ak ls op strateg¡sche, tactlsch of operationeel niveau

(ent de processen voor het ¡mplernenteren van een informatiesysteem

Kent de functionele kwaliteitsaspecten van informatie en Ínformatiesvstemen

lTll-processen f (lPRl)
Heeft eníg ln¿lcht ln de relatie tussen de organ¡satie die gebruík maakt van ICT

enerzijds en de organiratie die de lCT-infrastructuur beschikbaar stelt anderzijds met
de dlenstverlening daaromheen

Heeft enlg inzÍcht in de achtergronden van de lTlL-processen en de waarde ervan die
het heeft voor de diensWerlening rond de ICT-infrastructuur

lnzicht ¡n de structuur, de uít te voeren activiteiten, de invoer en de ultvoer van de
verschillende lTll-processen en de relaties tussen de process€n onderling

Beheer Scrvlcedesk (85D1

Heeft enlg lnzlcht ¡n de wljze wa¿rrop een servicedesk voor een gegeven organisatíe
lngerlcht kan zljn

Heeft enig in¿icht ln de processen om een servicçdesk in te richten

Datâcommunlcatle & lìletwerken {DEN/fi¡OFl

Kent de componenten van netwerken

Kent de Þrotocollen van datacomnunlcetle

lnleldlng Or¡anlsrtlekunde (IORG/IIMFI
Kent verschillende typen organisaties en kan voor- en nadelen vân deze typen
benoemen

Kan externe invloeden op organisataes benoernen

Kent samenwerkingsvormen ln een organisatle

,/

EVK EVC
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{
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Gewaagd inzicht op het niveau van een ICT-professlonal met minimaal twee jaar
taar 2

,/
{
{

{

Toepassen lT Service Manãgement Processen fllPf
lnz¡cht in de levenscyclus van lT-Servlce Management

lnzícht in de verschiflende levenscaclurfasen bijvoorbeeld zoals beschreven ln lTlL ö

versie 3

ln¿icht in de functles en processen díe een rol spelen bij lT-Service Mar¡agement

Beheer van de lnfo¡matievoorzienin¡ {BHl)
lnzîcht ¡n de (príncipes van de! organisât¡e van de informatíevoorzienlng en de relatie
met lCT, vanuit een beheerarchitectuur
ls ln staat aan te geven hoe van een vraaggestuurde organisatíe te komen naar een
regiesturing

Buslness fT Allgnment (BlAf

lnzicht in de strategie voor de aansturing van de informatievoorzieníng

Het inrichten van en de aanstur¡ng van de leveranciers van de lT-dienstverlening en het
gehruÍk van prestatie-indicatoren bij leveranciersmanagement

lT Governance (llGl

lnzichl ¡n lT Goverance en hoe dit ingericht moet worden, incl. lT portfoliomanagernent

lnzicht ín compllance en de wet- en regelgeving op dÍt gebied

lnzicht in applicatielifecyclemânãBement

Data-analyse en ontwerp

lnzÍcht ¡n proces- en gegevensðnelyse

lnzicht ín database-ontwerp, normaliseren en het maken van gueri€s (büv. Met SQt)

Syrteemontwlkkeling op basis van UML (SUMLI

Itzicht in systeemontwikkeling en in een aantal methoden dat daarbij gehanteerd kan
worden {watervalmethode, iteratieve methode en incrementele methode)

lnzicht ¡n de object-6eoriënteerde denkwíjze

Enige ervaring met het ontwerpen yan een model voor de bedrijfsgegevens en -
processen

Toetsen, Testen en Acceptet¡e (TTAI

Kan testen voorbereiden, specificeren en uitvoeren.

ls in staat orn te bepalen welke technieken, infrastructuur en hulpmiddelen voor testen
gehanteerd kunnen worden en hoe ze passen binnen de faserlng van een testproc€s

lnleiding lnformatiebeveillging {llBV/lSF}
Kent de begrlppen lnformatlebevelllglng, contlnulteit, contlnuTteltsmanagement,
kwaliteit en het belang van informatie in relatie tot ínformatiebeveiliging

EVI( EVC
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{ Heeft enÍg inz¡cht in het uitvoeren van een risicoanalyse en het nemen van
maatregelen dle lelden tot een betere kwalitelt ìran Informatle

lnformatiebevelllginl {lBVl
Heeft inzicht en enige ervaring met h€t op methodische w¡jze u¡tvoeren van

risicoanalyse en kan op basis daanæn een advies geven om te komen een betere
lnformatlevoorziening

Heeft íneiçht in het informatiebeveilþingsproces, beleidsbelang,
beheersingssystematiek, taak- en rolverdeling Ên manatementinformatie

lnfometlem¡netemcnt 1 {|ffil)
Heeft inzicht ín de werkwijze om vanuit een organisatieoptiek naar de {al dan niet
geautomat¡seerde) fnforrnatlevoorz¡ening te kijken met het oog ôp effectieve en

efflclënte bed rijfsprocessen

Heeft inzicht in de wijze wâarop een voorstel tot stand komt voor de inrichting van de

informatievoorzienin8 die aanslüit bii de strategie en cultuur van de onderneming

(an komen met voorstellen voor de verbeter¡ng en innovati€ van een
organisatieonderdeel en bij dat onderdeel behorende bedrijfsprocessen o,a. doorde
inzet van ICT

lnformatlemanagement 2 (lMTll

l(ent het verschil tussen informatietechnologie als strategische factor en de

ondersteunende rol van ICT bf besluitvorming ten dienste van een effectief en efficiënt
verlopend bedrljfsproces

Kan de relatle tussen bedr[fsproces en lCTfn een bepaalde sftuat¡e beschrilven

{schematisch of verbaal)

Kan komÊn met voorstellen orn door onder ¿ndere het lnzetten van ICT te komen tot
verbeterlng van bedriJfsprocessen blnne¡ de organlsatle

Business Process Management (BPMI

lnzicht ín wat het belang is van procesontwerp vanu¡t eèn procesarch¡tectuur en te
hanteren instrumentarium voor procesinrichtlng

Enige ervaring met het analyseren van bedrijlsprocessen (kwantitatíef en kwalitatief)
en het vâstst€llen van de problematiek

Enige ervarin6 met het ontwerpen van bedrijfsprocessen op basis van proceseisen,

processtrom€n en procesbesturing en het inrichten ervan

Môndel¡ng€ Communlcaüe {MCOI

Heeft inzicht en enige vaardigheid in het afnemen van interviews en tweegesprekken

Heeft inzicht en en¡ße vaardigheíd in het voorbereiden en verzorgen van publieks- en

doelgerlchte presentatles

ËVK EVC
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Gevraagd inzicht op het niveau van een |Cï-professíonal met minlmaal drie jaar
Jaar 3 werkerva in het

,/ ,/

{
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Schriftelijkc Communlcrtle (SCO|

ls in staat op ¿akelijke wûze schriftelijk te adviseren over bepaalde situaties in de elgen

orgenlsatie waarbü het advies doeF en publieksgêr¡€ht is geformuleerd en

gestructureerd en waarbij overreding, efficiëntie en effectiviteit doelstellingen zljn.

ln staåt ziJn betrouwbaar, deugdelijk en publieksgericht te rapporteren

Heeft enlge vaardlgheld ln het analyseren van opdrachten

Heeft enlge vaardlgheid ln het structureren en formuleren van teksten

lTlL Proce¡¡cn 2 {lPR2l

lteeft inz¡cht in de realisatie van de producten- en dienstencatalogus van de ICT-

organisatie als leverancier en de relatie tussen de kwal¡te¡t en de kosten zoals ervaren

door de klant enerzíjds en de ICT-organisisatie andeníjds

Heeft fnzicht in de wijze waarop de kwaliteit van de producten- en dienstencatalogus

van de |CT-organlsatie kan worden geborgd

Heeft ln¿ícht in het op methodische wijze beschrílven van service level agreements

(SLA'*) tussen de klant en de |CT-afdefing enerrijds en tussen de |CT-organisaties en de

ICT-leveranclers anderzilds

P?ojcctmanagement (PMT| - níet bij kop Servicemanagement

Kan kleine, minder complexe projecten initíëren en opzetten

Heeft de vaardigheid om effectíef in projecttear¡s te werken

Kan de voordelen van prdectmatig werken benoemen

ts in staat methoden, technieken en werkwúzen te selecteren die een büdnee lçveren
âan het methodisch werken ln projecten

Organlsatiekunde IORGI - niet bij kop Servicemanagement
Heeft inzícht in de typen organísaties en heeft inzicht in het hanteren van modelten dfe
dergelijke orga nisat¡es beschrijven
Kan processen in organisatÍes beschrijven en kan aangeven hoe de¡e processen

kunnen worden bestuurd
lleeft kennls van fn- en externe lnvloeden op organlialles en kan met behulp van
modellen het proces van strategisch management beschrüven

Heeft lnzicht in de taken van de te onderscheiden managementniveaus

Heeft enig inzicht ¡o het proces van besluitvorming bÍnnen organisaties

Bestuurl{kc lnfonnatlcvoonlcnlry (8lV) - niet bij kop Servicernanagement

Kennís van de planning & control {P&Cf cyclus en ¡s in stâat deze in te richten

Kennis van organisatiestructuren en de totlandkoming van besluitvormíngsprocessen

Het kunnen onderkennen van de lnhoud achter de begrlppen admlnlstratle, flnanciên,
economle en control

Het kunnen opstellen van een Balanced Score card

_ lnforrnatlserlngseconomle (tË€l

,/
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Kennis van de actuele inzichten op het geb¡ed van kosten, opbrengsten en de
toegevoegde waarde van ICT in organisatíes

Enige vaardigheid in" het beoordelen van organisaties in haar economische omgeving
met het oog op innovaties en verbeter¡ngen

Enige vaardigheid om middels een risicoanalyse op economische en financiële gronden
een ¡nschatting te maken in de belangen en afbreukrlslco's voor de organisatie en het
stellen van prioriteiten

Pcrsoncel¡mamgcment (P€Ml
lnzicht in beloningssystemen, beoordelingssystemen, loopbaanmanagernent en
rnanagement development

lnuícht in arbeidsomstandigheden, kwaliteit van arbeid, pertic¡pat¡e en besluitvorming

Competentlemanagemént, organisat¡everander¡ng en de participatie van werknemers

EDP-Audltln6 (CDAf

lnzicht in het toepassen van EDP-Audlt¡ng bíj ontwikkeling, €xploitatie en beheer rran

informatiesystemen

l(ennls van een raamwerk voor het ultvoeren van systeem-, proces- en proiectaudlts

lnzÍcht in het definlëren van appllcations controls bij het specificeren van applicaties

Werken onder Archltectuur (WOAI
lnzicht in het begrip architectuur en enige ervarlng met het op cons¡Sente wijze
beschrijven van de verschillende aspecten (o.a. de archit€ctuur van gegevens en van de
technische infrastructuur) van een organisatie en het aangeven van de problematiek
die kan ontstaan wanneer de architectuur van de verschillende aspecten níet op elkaar
zijn afgestemd
Eníge vaardgheid met het opstellen van verander¡ngsvoorstellen op grond van
architectonisch€ verbeterlngen die leiden tot hogere f¡exib¡lite¡t en/of effÍciëntie

lnformatlebeleld & Strategle lB&Sf - niet bij kop Seruicemanagement
lnzicht in wat onder informatiebeleld, beleidsontwikkeling en informatiestrãteg¡e
wordt verstaan

Enige vaardigheid in het toepãssen van het negenvlaksmodel op de diverse âspecten
van informatiemanagement bin nen organisaties

Enige vaardigtreíd met het analyseren var een organfsatie{eenheÍd) van de
noodzaak/ambitÍes (in- en extern gedrevenl op het gebied van de
informatievsorziening voor het r¡oortbestaan of welslagen van de organísatie
Enige vaardigheid om het resultaat van deze analyse vertalen naar een ontwerp van de

Be$/enste aanpassingen van de informatievoorziening qua bele¡d, strateg¡e.
lnformatÍehuishouding, ínfrastructuuf, informatiesystemen en arch¡tecturen, met als

centraal uitgangspunt "Business Alignment''
Enige vaardigheid in het vertalen van het voorgaande naâr een informatíeplannlng

ln een en

_ Onderroekskunde (OZl()

EVK EVC
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Gevraagd inzicht op het niveau van een ICT-professional met minlmaal vier jaar
Jaar 4

in het
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Enige naardígheid in het op gestructureerde wíjze formuleren en ultvoeren vðn een

opdracht die leidt tot een gedegen en gedragen advies

Vaardigheid om bij deze advie¡en modellen, methoden en/of technieken uit de stof
van de opleiding toe te passen in de door de student uÍtgekozen praktiikcasus

Vaardigheid in het formuleren van een probleemstelling en doelstell¡ng betreffende de
casus, het beschrijven van het onderwerp alsmede de afbakeníng van de opdracht, de

ra ndvoonraarden en uitgengspunten

Kennis van het uitvoeren van kwantílatief onderzoek

Mi¡ratie {Ml6}
lnzicht in de verschillende vísies en benaderingen aangaande ICT-|mplementaties

Enige vaardigheid in het analyseren van de belanghebbenden b[ een

implementatieproject en het definiëren van de objecten van veranderlng

lnzicht in het kiezen van een geschikte veranderingsstrategie en projectaanpak op
basis van reikwijdte, diepte en complexiteít van het implementatieproject
lnz¡cht in de rol van project-, kennis-, contract-, kwaliteits- en verandermanagement ¡n

een ímplementatieproject en de verschillende votmen van weerstand

€nige ervaring met het schrijven van een ímplementatieplan, het doel, de functie en de

inhoud benoernen vân een communícatieplan, een opleidingsplan, een t€stplðn en een

conversleplan

Organlratlcs ln vcranderlng l0lVl - niet bij kop Servicemanagement
Het benoemen va!1 een aantal fundamentele veranderkundige principes al¡mede het
beschríjven van de irnpact van de veranderingen op de organisatiecuftuur

Enige vaardigheid in het schrijven van een plan van aanpak voor verandertraiecten ¡n

de eigen organisatie

Het ídentificeren en verantwoorden van modellen en/of methodleken bij het hanteren
van interventies gedurende een veranderingstra¡ect

Het kunnen beargumenteren van de betekenls van ICT blj velanderkundige
interventíes

ICT & be¡luttvormlng (lae|

lnzlcht lh de diverse typen beslu¡worming

Het typeren van beslultvormende organlsaties of zijn onderdelen in een bepaafde

situatie aan de hand van getoonde kenmerken

ln¿fcht ln het modelleren van een goed besluitvormingsproces en d¡t toepassen op de

eigen organisatie

ICT & Kwal¡teit (l&Kl

lnzicht in de begrippen rondom kwaliteit en kwallteítsmanagement ¡n ziJn

algemeenheid

Eníg inzicht in het toepâssen van kwaliteitsmodellen als het INK-model, ISO 9001, S¡x

Slgrna en het Servqualmodel ên ln de essentle van een krrallteltshandboek

lnzicht ln wat de bfldrage van ICT kan zijn aan de kwalite¡t v¡n de totafe ondernemíng

Het benoemen van de o¡dersteunende rol van ICT in kwaliteitsmanagementproeessen
en ínzicht in de meest gangbare software ten behoeve van de ondersteuning van
kwaliteitsmanagement en de toepassing daarvan

EVK €VC
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{ lnzlchr fn de toepassing van kwalíteitszorg in lcr-projecten alsmede de daarblj
gebruikte methoden en technieken en kan deze Ínzichten toepassen in de praktijk

Marketlng Management (MMn
Het toepassen van bestaande theorleën op het gebled van marketln8 management op
eên organlsatie

Het kunnen schrfven van een samenhangend advfesrapport op het gebled van
marketlng management

lnnovatb llilNf
ls op de hoogte van maatschappelijke en economische ontwikkelingen op het gebied
van ¡nnovatie ln het lCÊwerkveld. Weet welke maatregelen de overheid hanteert om
inno\Æt¡e in Nederland te stimuleren en kan hiervan gebruik maken in de eigen functie
Heeft de vaardigheid om een analyse u¡t te voeren, gebruik makend van een scala aan
methoden en technleken op de lnnovatlefunct,e ln het eÌgen bedriif en geeft advíezen
hoe dlt te verbeteren. Doet voorstellen voor de verbeterlng en innovet¡e van de
organ¡sat¡e en bedrijfsprocessen door de inzêt van lcr en is ¡n staat om na te gaen of
en in welke mete nieu$re ontwikkellngen technisch, financieel en organisatorisch
haalbaar en aanvaardbaar r[n.
Heeft enige vaardigheid mst het schrijven van gestructureerde, toegankelijke en
effectieve voorstellen voor innovatieve toepassingen en weet dit aansprekend te
presenteren

Procesgericht besturen (PG 8l
Heeft inzicht in de opzet, het bestaan en de werking van processen in de ICT-
organisatie en kan dít proces besturen, extern bestuurd te worden en te borgen
Heeft in¿icht in de fundamentele concepten van open systemen en processen en kan
dittoepassen in een concrete sltuatlÊ
Kan omgaan met stabiliteit en dynamiek in processen, zodat op basis van inzicht
dynamlek ln processen bcheerd wordt
Het kunnen toepassen van kwalíteitszorg voor besturing en verbetering van het
proces, gerlcht zowel op gewenst resultaat als gewenste beleving bíj de klant
lnzicht in houding en gedrag als service manager en in het plegen van interventÍes als
¡nterne of externe belanghebbenden niet procesgericht gedrag vertonen

Communicatic & ferulce Manegement (C&$f
Het kunnen toeparsen vån effectieve communicatie als instrument voor het
ontwikkelen, organiseren en beheren v:¡n processen in een procesgericht warkende
organisatie

Het kunnen to€passen van effectieve communicatie bij het implementeren van
(projectmâtige) ICT-veranderingen bínnen orga nisaties

Relatlemanagemcnt (REtl

Het resultaatgerfcht kunnen onderhouden ven refeties tussen Þrocessen in een ICT-
organisatie (die procesgericht werkt) rnet de exterhe omgeving
Het kunnen beihvloeden van houding en gedrag ten behoeve van effectief
relatiemanagement m"b1. de (categorie) van stakeholders
Het âdviseren over hoe refatiemanagement kan worden ingericht of verbeterd {op
planniveau)

,/
{

T
lear 4 Speclfieke vakken voor de koprtudle SeMce Menagement
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Prcrterdatnånagürül IPRESI
Het kunncn beschriiven vrn de belangr{kste kenmerken van de volwasenheld¡nlveeu¡
bfnncn or¡rntseties gebrulk makend yan modellen ah eftrM-|, Cobíf cn lNl(
Het kunnen deflnfËren van prestatlø-lndfcatoren om Þ¡ooe¡srn tê kunnen sturen
alsmede hct nret behulp van ondcr¿oqksrcsult¡ten onderbouwen van de toegevoegde
uEarde vån prcst¡tlerlan|gemant
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Bijlage 5: verklaring werþever

Âiô *htla!o{*únúo ]ifidüofirllB rûtl f dll ?rfb{nd þs{rotd da5É{ì0 &ll dË r¡ûtì¡s¡f 0 rta lt , fuñ{llú
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1. Algemeen

IÞze regellngen gaen in per l sept€mber 2(þ8 en ven ângên alle voorgaande regellngenl

Als afronding van de opleiding voert u een gedegen afstudeeronderzoek uit en schrijft u op basis hiervan
de afstudeerscriptie. U heeftde opleiding afgerond na het succesvol afsluiten van de tentamens en de
afstudeeropdracht conform het onderwijs- en examenreglement. ln de scriptie moet in voldoende mate
de stof uit de vakken van de opleiding geihtegreerd worden ven¡verkt- Het onderzoek wordt uitgevoerd
mede op basis van literatuur en best prâctices en leidt tot onderbouwde conclusies en aanbevelingen
inzake de oplossing van de probleernstelling die de student heeft gekozen als afstudeerondennerp.

ln de scriptie dient u ín overleg met uw scriptiebegeleider op basis van voldoende theoretísche
modellen, methoden en/of technieken uw betoog op te bouwen in een door u aangedrageneigen
praktijksituatie.

Uit het ondenoek en de op basis daarvan door u beschreven scriptie moet blijken dat u in staat bent
geweest òp relatief zelfstandige en kritische wíjre een gedegen werkstuk af te leveren. Belangrijk bij het
maken van het afstudeeronderzoek is de probleernanalyse, de eisen die gesteld worden aan de
toekomstige s¡tuet¡e en een multídisciplinaire aanpak. Deze multidiscÍplinaire aanpak houdt in dat u
modelfen, methoden en technieken gebruikt uit meerdere vakken van de opleiding eventueel
aangevuld met theorieën uit andere bron,

Het is van belang de afstudeerscriptie tijdig af te ronden, liefst binnen een jaar na de laatste les van de
opleiding. lndien u deze termijn niet haalt is opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.

Deze regeling is bedoeld om studenten te informeren over de volgende punten:

I o" procedures die van toepassing zíjn bíj de totstandkoming van de afstudeerscriptie
E Oe eisen en toets¡ngscriteria d¡e gesteld worden aan het plan van aanpak voor het

afstudeeronderzoek en aan het schriJven van de afstudeerscriptie
t oe eisen en toetsingscr¡teria die gesteld worden aan de afstudeerpresentatie
8l ne toetsíngscriteria die door Hogeschool NOVI worden gehanteerd voor het afstudeergesprek.

2. Het afstudeerproces in hoofdlijncn

Bij aanvang van de opleiding c.q, in het laatste jaar van de opleiding kr'rjgt u een afstudeerbegeleider
toegewelen. De afstudeerbegeleíder treedt op als procesbegeleider. Uitgangspunt is dat u het werkstuk
zelfstandíg maakt. Het is dan ook niet de taak van de afstudeerbegeleider om het stuk inhoudelijk naar
een hoog niveau te brengen; het mag niet zljn of haar afstudeerscriptfe wordenl De mate van
zelfstandigheid van uitwerken is dan ook een zeer belangrijk beoordelingscriterium, U dient zelf
initíatieven te ontplooien om van stañ te gaan met het afstudeertraject en op ge¿ette tijden af te
stemmen Fnet uw afstudeerbegeleider. De afstudeerbegeleíder ís er wel verantwoordelijk voor dat de
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hoofdlijn bewaakt blijft. ln geval van een dreigend onvoldoende stuk kan hij of zij nader gaan sturen. De

totstandkoming van de scriptie vindt fasegewíjs, in delen, plaats.

Onderdeel van de opleiding is het vak onderzoekskunde, dat specifiek ingaat op de methode van

onderzoek om te komen tot een goed afstudeerscriptie. ln principe wordt dit vak gegeven door de

"eigen" afstudeerbegeleider. U kunt al tijdens de opleiding stârten met het afstudeeronderzsek, Maar u

wordt geadviseerd het onderzoek pas te beginnen nadat u het vak Ondenoekskunde heeft gevolgd.

ln eerste instantie selecteert u een onderwerp voor uw afstudeeronderzoek en Stemt dft af met uw

scríptíebegeleider. lndien deze akkoord is, schrijft u een plan van aanpak. Het plan van aanpak moet
voldoen aan de eisen die hieraan gesteld zijn (zie punt 3 hierna). t',la het akkoord vÍ¡n uw

scriptiebegeleider kunt u het onderzoek uitvoeren, Steeds zorgt u ervoor dat u uw scrlptiebegeleider

tussentijds op de hoogte houdt van uw vorderingen. Op deze wijze kan de begeleider adequaat

bijsturen, indien nodig. De afstudeerscript¡e moet voldoen aan de eisen die hieraan gesteld zijn (zie punt

4 hierna). lndien de beoordeling voldoende is, krijgt u dÍt van uw scriptiebegeleider te horen" U dient

dan uw scriptie in drievoud, 2 papíeren versies en 1 elektronische versie (1" en 2" examinator, archíef)

bij de opleidingscoördinator van Hogeschool NoVl in te leveren. ln overleg met u wordt door de

opleidingscoördinator een datum afgesproken voor het afstudeergesprek, mits u alle theoretische

onderdelen van de opleiding positief heeft afgerond en bewijsstukken van de vooropleidingen in het

dossier van llogeschool NOVI aanwezig zijn.

U diênt t¡jd€ns het eindgesprek een presentatie te houden. Aansluitend vindt de verdediging plaats op

basis van vragen die beide examinatoren stellen. Aan het eind van de afstudeersessie krijgt u direct uw

cijfer, met een onderbouwing hiervan, te horen. lndien u een voldoende heeft behaald bent u geslaagd

voor uw opleiding en mag u uw titel gaan voerenl De te gebruíken titel is lng. {lngenieur} g¡[ B ICT

(bachelsr in lCTl. De lng.-títel komt voor de naam, de bachelortitel achter de naam. U mag beide titels
niet tegelijk gebruiken. Twee à drie keer per jaar worden de getuigschrlften uitgereikt aan de studenten

die in de voorliggende periode zijn afgestudeerd,

ln geval dat er op enig moment verschil van mening is tussen afstudeerbegeleider en student zal de

programmamanager, als eindverantwoordelijke voor het proces en het niveau van de scriptie, hierin

bemiddelen en zo nodíg een beslissing nemen.

3. Elsen die gesteld worden aan de cesus en het plan van aanpak voor het afstudeerondenoek

Aan de casus die basis ís voor het onder¿oek en de scríptie worden de volgende eisen gesteld:

t Oe casus is praktijkgeoriënteerd, gebaseerd op een concreet en reöel probleem of concreet
onderzoek dat uitmondend in uitvoerbare aanbevelingen.

I Oe casus is duidelijk beschreven in relatie tot missle en de doelstelling van de organisatie.
E Oe opdracht sluit inhoudelijk en qua niveau aan op de opleidin6 en biedt de mogelijkheíd eerder

opgedane kennis en vaardigheden toe te passen.

E Oe casus heeft zowelstrategische, tactische als operatíonele componenten.
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5 ¡let onderzoek omvat multidisciplinaire componenten, wat blfikt uit een beschrijving van de
onderlinge refaties die de casus heeft met een aantal disciplines (bíjvoorbeeld economie, financiën,
marketing).

Om te kunnen starten met het afstudeeronderzoek en het schrijven vân de afstudeerscriptie dient u een

plan van aanpak in te leveren van maxímaal 10 pagina's A4 waarin opgenomen:
I aanleiding voor het onderzoek
t ko*e situatiebeschrijving
E uw rol binnen de organisatie in relatie tot het onderwerp
t tret onderwerp, probleemstelling, afbakening, randvoorwaarden en uitgangspunten van het

onderzoek
E doelstelling van de scriptie {wat u met uw scriptie wilt aentonen c.q. bereiken)
I centrale ondenoeksvraag met afgeleide detailvragen die u zichzelf stelt bü aanvang van het

onderzoek
f methodologísche aanpak van het onderzoek, waarin u aangeeft hoe u informatie wílt gaan

verzamelen, welke theoretische onderbouwing u gaat gebruiken voor zowel de probleemanalyse als
voor de e¡sen aan de toekomstige situatie, alsmede het irnplementatieplan

E Overzicht van de dekking van de vakken, waarin u per vak kort de theorie (modellen, methoden,
technieken, etc.) noemt die u denkt voor uw onderzoek te gaan gebrulken alsrnede het doel dat u
met die theorie wilt'bereíken

5I korte aanduiding van bronnen voor het omgevingsonderzoek waarin u de ernaringen van andere
organísaties of organisatieonderdelen met betrekking tot het onderurerp onderzoekt

E globale (hoofdstuklindelingvan de scriptie
I bronvermelding { o.a. literatuur al of niet uit de opleíding, intemetsites, beleidsnotities, nota's e.d.

vanuit organisatie c.q. de branche die u denkt te gaan gebruiken)
E tüdsplanning.

Na het inleveren van de definítieve versie van het plan van aanpak wordt deze beoordeeld op basis van

de crÍteria, bijgevoegd als biilage 2. lndien de bessrdeling voldoende ís, krijgt u dit van uw

scriptiebegeleider te horen. U kunt dan stârten met uw onderzoek.

4. De eisen dle gesteld worden aan het afstudeeronderzoek en de afstudeerscriptle

De uítkomsten van het onderzoek moeten op systemat¡sche en geordende wijze worden beschreven in

de afstudeerscriptie. De inhoud dient op zakelijke wijze te worden weeigeBeven, het verríchte

onderzoek moet op methodische wijze zijn beschreven en de resultaten c-q, aanbevelingen fioeten
controleerbaar zijn. Dit laatste wordt bereikt door daar waar noodzakelijk gebruik te maken van

bronvermelding en de wüze te beschrijven waarop het ondezoek is uitgevoerd.

De scriptie kent de volgende opbouw:
I omslag
I titelblad, voorzien van naam student, afstudeerbegeleider
E disclaimer aan de binnenzijde titelblad
I managementsamenvattíng
I inhoucisopgave
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fl voorwoord
I probleemstelling, doelstelling, afbakening en randvoorwaarden van het onderzoek
I Oe centrale onderzoeksvraag en de daarvan afgeleide detailvragen
E beschriJvlng van de huldige tltuãtle
I analyse van knelpunten in de huidige s¡tuatie
E analyse van de eisen die gesteld worden aan de toekomstige situatie
I analyse van de verschillen tussen de knelpunten uit de huidige situatie en de eisen die gesteld

worden aan de gewenste situatie
t praktische conclusies en aanbevelingen
t globaal irnpleméntatieplan
E methodologische verantwoording
E raakvlakken scriptie en de theorie/opleidinß
E verklarende woordenlijst (índien noodzakelijk)
E bronvermelding
E b¡lagen.

Overige eisen aan de scriptíe;
E Sctrri¡f Oe scriptie in de beschrijvende vorm, waarbij alleen in het voorwoord persoonlíjke

voornaemwoorden mogen worden gebruíkt (u bent immers onafhankelijk onderzoeker|.
I Gebruik van duidelíjke voetnoten met bronvermelding is een vereiste.
t nfkortingen de eerste keer voluit schrijven met afkorting tussen. lndien u veel afkortingen gebruikt,

kunt u een bÍjlage toevoegen met een afkortingenlijst plus de verklaring. Geadviseerd wordt om in
de managementsarnenvatting in principe geen afkortingen te gebruiken.

Fisen aan de vormgeving van de afstudeerscriptie:
fl Oe scriptie is getypt, waarbij de opbouw {horfdstukindeling} van professioneel gehalte is.

I Managementsamenvatting voorin in rapport, maximaal 2 pagina's 44.
I oe omvang van de afstudeeropdracht is, exclusief bíjlagen en voorvvoord, tussen de 40 en 50

pagina's (44) bi¡ lettertype Arial 10, regelafstand 15p.
5 Oe scríptie mag geen taalfouten bevatten. Let vooral ook op de spelling.
I Oe scriptie ís logisch opgebouwd.
E Oe scriptie is als geheel vlot leesbaar, taalkundig juist en begrÍjpelijk, ook zonder raadpleging van de

bijlagen.
t Waar mogeliik worden schema's, figuren, grafieken e.d. gebruikt om het inzicht te vergroten en

lange teksten te voorkomen,
I Bronvermelding is verplicht en dient door middel van voetnoten onderaan de pagina te worden

weergegeven.

De elsen die gesteld worden aan de afstudeerpresentatie

Ten overstaan van afstudeerbegeleider {1" examinator} en de 2u examinator (assessor} presenteert en
verdedigt u de afstudeeropdracht. De wijze wa:¡rop dit gebeurt, bepaalt mede het eindcíjfer voor het
afstuderen. De zítting duurt ca.45 minuten: een presentatie van ongeveer 10 tot maximaal 15 minuten
en ca. 30 mlnuten verdediging.

5.
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De presentatie stelt u ín de gelegenheid de highlights van uw scriptie nog eêns goed toe te lichten. Zorg
dat u in ieder geval duidelijk maald wat de voornaamste conclusies en aanbevelingen van de scriptie
ziJn. Daarnaast biedt de presentatie de mogelijkheid om nog wat extra informatie overte brengen,
bijvoorbeeld de status van uw aanbevelingen bínnen uw organisatie. Tevens kunt u een eigen reflectie
van de door u opgedane inzichten en ervaringen geven. Tijdens deze presentat¡e kunt u gebruik maken
van een laptop en een beamer. Een elektronische versie {voor het archief} van de presentatíe dient 1
dag voor de afstudeerdatum bij de opleidingscoördinator van Hogeschool NOVI ingeleverd te zijn.

Tips voor uw presentatie:
t U mag veronderstellen dat de mensen die tegenover u zitten, de scriptie gelezen hebben. Het is

voor hen vaak niet bijster interessant om bij uw presentat¡e exact hetzelfde verhaal nog een keer te
horen. Dus liever niet'voorlezen uit eigen werk'. Geef wel duidelíjk de kern van de scriptíe weerl

13 Soms kunt u bepaalde (polítiek)gevoelige informatie niet goed kwijt in de scriptie. Omdat deze
informatie vaak wel van belang ís voor een juiste beoordeling van de scríptie kunt ü dit ¡n de
presentatíe toelichten,

19 Soms zít er enige t¡jd tussen het inleveren van het laatste concept van uw scr¡ptie en het
eindgesprek. Er kunnen dan alweer nieuwe Õntwikkelingen zijn. f n dat geval kunt u de presentatie
uitbreíden met de huidige stand van ¿aken en de aanbevelingen uit uw scriptie díe ondertussen al
gerealiseerd zijn.

t Verder kunt u in de presentatie wat dieper ingaan op achtergronden. toekomstverwachtíngen,
conseguenties voor andere afdelingen/sectoren, etc.

5 6eef aan wat voor u het leereffect is van het afstudeeronderzoek en het schrijven van de scriptie.
I ln princípe eullen tíjdens de presentätie geen vragen worden gesteld.
E f¡jt tU¿ens de presentat¡e zo min mogelijk naar het scherm en zoveel mogelijk naar het pubiiek.
5 Toon zelfvertrouwen en straal enthousiasme voor het onderwerp uit. Bedenk dat u

hoogstwaarschijnlijk meer ínhoudelijke kennis van het onderwerp hebt dan de examinatoren.

Na de presentatie volgt de mondelinge verdedigíng, Uit deze verdediging moet een zgn

"helikopterview" bfijken. Er kunnen dnor beide exam¡natoren vragen worden gesteld.

6. De toetsingscriteria die door Hogerchool NOVI worden gehanteerd voor het plan van aanpaþ
de afstudeerscrlptie, de presentatie en het afstudeergesprek.

Het atgemene toetsingskader waarop het afstudeeronderzoek en de afstudeerscriptie wordt beoordeeld
is weergegeven 

'n 
bijlage L.

De criteria op basis waarvan het plan van aanpak voor het afstudeeronderzoek en de afstudeerscriptie
worden beoordeeld staan vermeld ín bijlage 2,

De críteria die worden gehanteerd bij de toetsing van de afstudeerscriptie staan verrneld in bijlage 3,

De overall cr¡tería bij de beoordeling van het onderzoek, de scriptie, de presentatie en de verdediging
worden weergegeven in bijlage 4.

Bij de beoordeling van de afstudeeropdracht zijn de volgende factoren van belang:
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A.

8.

c.

D.

Ðe mote van zelfstondigheid

Hierbij wordt gelet op de eigen inbreng, het getoonde initiatief en het zelfstandig kunnen

werken.

Het gehalte van moterlsalverzamellng en arerwerking
De wíjze van hantering en bronnenrnâteriaal is hler van belang; evenals interpretatie van de

gegevens en de kwalltelt van de besprekingen.

Het kt Jdiìte¡tsnivedu

Nagegaan wordt of de afstudeerscriptie voldoet aan het vereiste bachelorníveau. Hierbíj is ook

de Bebruíkte lfteratuur en theorle van belang.

De pto ktl sche u itwe rkin g

Beoordeeld wordt wat in de inleiding wordt beloofd (probleemstelling, doelstelling) wordt
waargemaakt ín het hoofdgedeelte. Ook wordt beoordeeld of er sprake is van een logische

opbouw en of de samenhang is te onderkennen.

Het gehanteerde tøolgebruik
Spelling, stijl en zinsopbouw zíjn hier relevant. Dít geldt ook voor de leesbaarheid en de kwalÍteit
van de formuleringen.

De presentatíe

Gelet wordt op:
1. Duidelijkheidpresentatie
2. Logische opbouw presentatfe
3. Reflectie op gekozen aanpak
4. Eespreking leereffect
5. Xeuze en gebruik van presentãtiem¡ddelen
6. Taalgebruik

De verdedigÍng

6elet wordt op:

X. Relevantie antwoorden

2. Opbouw betoog

3. Taalgebruik

E,

F.

G.
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Biilage 6.1: Algemene omschrijving niveau bacheloropleidingen ('Dublln descrlptoren'|

De ministers van Onderwijs van de EU hebben de volgende criteria vastgesteld, waaräân iedere HBO-
(bachelor-) opleiding aan dient te voldoen. Dit zün de zgn. Dublin-descriptoren.

Voor de HSô-ICT heeft de H8O-Raad namens het minÍsterie van Onderwijs de volgende uitwerking van
de Dublin-descríptoren vastgesteld.

Kennis en iirzicht
Kl. Kent de methodÊn en techníeken van kwantitatief en kwalitatief onderzoek.
K2. Volgt (onderzoekt) de ontwikkelingen en trends in het |CT-werkveld met betrekking tot

apparatuur, programmðtuur, infrastructuur en de daarbij behorende theorieën, modellen en
werkwijzen en de soorten aanbieders in de branche.

K3. ls zeer goed op de hoogte wat adequate Ínformatievoorzíening voor, al dan niet
sa rnenwerkende, organ isaties betekent.

K4. ls op de hoogte van de relevante maatschappelijke, sociale en economische ontwikkelingen.

Toepassen kennls en fnzicht
T1. Voert een bedriJfskundige diagnose uit en geeft adviezen aan andere organisatieonderdelen.
f2. Richt in, ziet toe op en voert een âdv¡estrãject uit mel betrekking tot een ge¡htegreerde bef eids-

en strategieontwikkeling.

Kwallflcatles Sachelor

{Kf Kennis en inzícht Heeft aantoonbare kennis en in¿icht van een vaþebied, waarbij wordt
voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs en dit
wordt overtroffen; functioneert doorgaans op een níveau waarop riet
ondersteuning van gespecialiseerde handboeken, enige aspecten

voorkomen waarvoor kennis van de laatste ontwiklielingen in het
vakgebied vereist is.

(Tl Toepa¡sen kenni¡

en lnzfcht

ls ¡n staat om zfJn/haar kennis en inrlcht op dusdanige w{ze toe te
pãssen, dat dit een professionele benaderingvan ¿ijn/haar werk of
beroep laat zien, en beschikt verder over cornpetenties voor het

opstell€n en verdiepen van argumenteties en voor het oplossen van

problemen op het vakgebied.

(Ol Oordeelwormlng ls ¡n slaat om relevante gegevens te verzamelen en te interpreteren
(meestal op het vakgebied) rnet het doel een oordeel te vormen dåt

mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaal-

rn!!t!!Þgpellike, wetenschappelljke of ethlsche aspecten.

{C) Communlcatle ls in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een

publiek bestaande uit specialisten of niet-specia listen.

{L} Leervaardigheden Be¿it de leervaardigheden die noodzakelíjk rijn om een vervolgstud¡e d¡e

een hoog niveau van autonomie veronderstelt äân te gaân.
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T3. ls in staat op basis van deze strategie c.q. dit beleid een informatie- resp. automatiseringsplan
op te stellen inclusief een passende architectuur en met de daarbij behorende
investeringsselectie en budgettering.

T4. Selecteert methoden en technieken en päst ze toe bij het analyseren, beschrÍjven en

herontwerpen van bedrijfsprocessen inclusief de samenhang en de onderlinge interactie.
T5. Doet voorstellen voor de verbetering en innovatie van de organisatie en bedríjfsprocessen d.a.

door de inzet van lCT.

T6. Selecteert op basis vân een op te stellen prograrTrmð van eisen een standaard pakket.

f7. Selecteert geschikte methoden, technieken, ontwikkelingshulpmiddelen en -standeerden voor
systeernontwikkeling. En faseert, structureert en past zonodig het ontwikkelproces aan.

T8. Voert een informatieanalyse uit en betrekt de omgeving brj het opstellen van functionele en

technische specificaties van een bedrijfskundíg informatiesysteem en verifieert en valideert
de¡e.

T9. Specificeert, voert uit en beoordeelt het testen van informatiesystemen.
T10, Overziet de gevolgen van het formatiesysteern voor beheer en exploilatie en g€eft vorm aan de

opzet inrichtingen en werking daarvan.
T11. Kan zowel klein- als grootschalige en/of compleie projecten en ICT-afdelingen managen m.b.t.

de factoren tijd, geld, kwaliteit, organisatie en informatie.

Oordeelsvorming
01. (an een strategísche analyse van de organisatie in haar politieke, bestuurlijke,

maatschappelijke, economische en technische omgeving beoordelen met het oog op Ínnovaties
en/of verbeteringen.

A2. Beoordeelt ICT-ontwikkelingen op relevantie voor het bedrijfskundig domein.
03, Wint advíes ín en gaat na of en in welke mate níeuwe ontwikkelingen technisch, fínancieel en

orga nisatorisch haa lbaa r en aa nvaardb aar ziin.
04, Kan míddels een risicoanalyse een goede inschatting maken van belangen en afbreukrisico's

voor de organisat¡e en hierin prioriteiten te stellen.
05. Beoordeeltdoormedewerkersopgestelde uitvoeringsplannen.

Communícatie
C1. Kan op elk niveau en in uiteenlopende situaties communiceren en als vertegenwoordiger en

woordvoeÍder van ziJn organ¡sat¡e optreden.
C2. Kan randvoorwaarden scheppen voor goede samenwerking binnen zÍjn tearn en tussen het team

en andere delen van de organisatie.
C3. Kan sturing geven åan zijn team.
C4. Kan defegeren en toezien op effectuering.
C5. Kan medewerkers stimuleren en zorgen voor draagvlak.
C6. Kan gestructureerde, toegankelijke en effectieve voorstellen en beleÍdsnotities schrijven en

aansprekende presentat¡es verzorgen.

C7. Kan de belangen van de organisatie behartigen in de meest uiteenlopende overlegsituaties.

Leervaardigheden
11. Houdt ontwíkkelingen in het vak bij,
L2. Neemt actief deel aan actuele discussíes over het vakgebied.

13. Levert een bûdrage aan professionalíseringvan (leden van) zijn organisatíe.
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L4.

15.

Ontwíkkelt een visie op informatisering, inclusief de positionerlng en profilering daarvan binnen
zijn organisatie.
Kan reflecteren op de eigen positie, rol en taak en is in staat hieraan consequent¡es te
verbinden.
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Slilagc 6.2: Criteria bcoordcling plan van aanpak voor het afstudeêronderzoek

Beoordellngscf lterlum: Waarderlng
(&10, hele

getallenl

WeglnBs-

factor:
Gewogen

waardering
(c10;

l declmaall
1. Onderwe(p (toepasbaarheíd op het curriculum van de

opleidi ng, praktijkgerichtheid) 1,5

2. AanleidinE voor het onderzoek (achtergronden, context,
verantwoording keuze, eigen rol in relatle tot het
onderwerp) 0,5

3. PIgË!Ce&g!e!!!Eg {do elste I I ing, ond erzoe ksvra gen, wij ze

van verwoording) 2,O

4. Afbakenlnq (grenzen van het onderzoek,
randvoorwaarden aan het onderzoek) 0,5

5. Globale methode van aanpak van onderzoek
(beschrijving van de aanpak, gebruikte
methoden/modellen) relatie met de vakken van de

opleiding)
2,5

6. Omeevinssbewustziin (ervaringen en zienswijze van

andere organisaties of organlsatieonderdelen effectief
benutten bij het onderzoek)

1,0

7.@ (zie"Regelingen

omtrent de afstudeerscriptie" I 1,0

L Taakebrulk (taal- en schrijffouten)
0r5

9. lay-out (vormgeving van het plan van aanpak van de

scriptie) 0,5

TOTAALGEWOGEN WAARDERING PLAN VAN AANPAK VOOR

H ET AFSTUDEERONDERZOEK 10,0
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Bíjlage 6.3: Criteria beoordelÍng afstudeerscrlptle

Beoordelingscriterium; Waarderlng

{0-lQ hele
getallenl

Weglngs-

factor:

t

Gewogen

waarderlng
(o-10;

1. &rderwero {toepasbaarheid op het curriculum van de
opleiding)

1,0

Probleemstellinq2

o

(vera keuze,ntwoording afbakening,
110

3, Methode en aanoak van onderzoek
verantwoording van de keuze, relatie met de vakken,
beschrijvíng aanpak {operationalisatie}, gebruÍkte

fiuíste aanpak,

1,0

4. Om¡evinssbewustziln (ervaringen en zienswijze van
andere organisaties of organísatieonderdelen effectief
benutten het

0,5

analyse van de gewenste situatie, essent¡e van het
probleem c.q, de eisen, aangeven verbanden,

5. Analyse (onderbouwde knelpuntena nalyse en/of

n oozaken c

1,5

resu ltaten, relatíe met probleemstelling, gebruik
(ana lyse) methode, praktijkgeríchtheid, praktische

6. Ing

baarheid

1,0

verwijzing ín de tekt, literatuurlijst, expliciete
toepassing van een theoretisch model, actuele en
relevante bronnen, extra llteratuur {bulten de

7 re levantie,

van de

0,5

8. Multidísciplinaireinteeraq¡g(
in¿íchten en vaardigheden van

integratle van kennis,
verschillende

inhoudelíjke disciplines vanuit het perspectief van
handelen.

0,5

9. (combinere n,
herformu eval kritiseren 1,0

10. Oobouw van de scrintie (zie ,,Regelingen omtrent de
afstudeerscriptie") L,O

11. Taalsebruik { taal- en schrijffouten) 0,5
12. Lay-out {vormgeving van de scriptie, kwaliteit schema,s,

tabellen etc.)
0,5

TOTAAL GËWOGEN WAARDERING SCRIPTIE 10,0
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Bijlage 6.4: Crlterla beoordeling scriptieverdediging

æ%,Scriptic (zle bcoordclingscrit:ria rcrlptícl x

2AøÁ
Mondclinge
pres€ntrtle

(zie rcgclingen omtrent dc

afstudearscrlptiel
r

zfJ9o +Verdediglng Anticlpcrcn vreeS ên ¡ntwoord ¡a

ttÛ%,
Totale waardering afstudecrproject /
scrlptle

Cijfer af¡erond op I declmaal
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Blf lage 7: Reglement examencommlssie

llogetúool t{OVt

Opleldln¡ Eachelor ICT & Bedrtifskunde

Detum

Ststus

l aprll 2011

Venic 1.0

Colofon

Versiebehcer

TItel Reglement

txamencommþsia NOVI

Auteurlsl .r
Slilage{n}

lnlichtlngen I
I@m¡nf¡n.nl

Vcr¡h Detsm Strtus
0.1 25 ok2010 Cqrccgt uoor a¡vfuw
0.6 5 nav2010 Conæüt
0.65 ã dcc2810 Sonc:¡û vcrçlc
0.9 I lbb 2011 Cqrced ¡an bc¡tuur
1.0 I rprll20ll Defrnitíef Vast¡¿stcld door b.Ûtr¡ur
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Reglement voor de Examencommlssle bachelor ICT & Bedrflßkunde

Artlkel 1; Algernecn

1. Aan de met goed gevolg afgelegde exemens van initiële opleidingen, verzorgd door de Hogeschool
NOVI , is een graad als bedoeld in artikel 7.10a Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschap (WHWI
verbonden. Voorwaarde voor het behalen van een graad na het met goed gevolg afleggen van een
examen is dat de Hogeschool NOVI in acht neemt, hetgeen is bepaald bij of krachtens de WHW ten
aanzien van:

a. de kwaliteitszorg,
b, de registratie, het onderwijs en de examens,
c. devooropleidingselsen.

Artikel 2: Doel Examencommissic

2, De examencommiss¡e van de opleiding Bachelor ICT van de Hogeschool NOVI {hierna te noemen: de
examencommissie) wordt Íngesteld door het bestuur van de Stichting Hoger Onderwijs NOVI
conform het bepaalde ín de WHW artlkef 7.12 , zoals door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen is vastgelegd in het CROHO-register onder de code 24HR, voor ICT onder
BRlNnummer 34671 en voor Bedrijfskunde onder BRlNnummer 34035.

3. De examencommissie draagt bü aan de kwafiteit van de hogeschool NOVI in het algemeen, doch in
het bijzonder gericht op:

a. l(waliteit m.b,t. opstell¡ng en toetsing aangaande vooropleidlngseísen
b. Kwaliteít van de exarninering gericht op het verkrijgen van kwalíficaties.

4. te examencommissíe is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student
voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis,
inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad (WHW 7:12 - 2]..

Artlkel 3: Banoegdheden en Ve¡antwoordel[kheden

5. Conform het gestelde in de WHW heeft de examencommissie de volgende verantwoordelijkheden
en bevoegdheden (WHW 7:12).

Kwolîteit von tentamens en exa¡nens

a. het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens
. De exaûrenccmmissie ziet erop tbe dat elk tentamen een onderzoek omvat naar de kennis,

het ínzicht en de vaardigheden van de examínandus, alsmede de beoordeling van de
ultkomsten van dat onderzoek (WHW 7:10 - 1).

b. het vaststellen van richtfijnen en aanwr¡^^eingen binnen het kader van de onderwijs- en
examenregeling, om de uitslag van tentemens en examens te beoordelen en vast te stellen
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c. het verlenen van vrijstelling door de programmemenãger voor het afleggen van één of meer
tentamens.

F¡øude

d. lndien een student fraudeert, kan de examencommissie de betrokkene het recht ontnemen één
of meer door de examencomrnissie aan te \i/i¡¿en tentarnens of examens af te leggen,
gedurende een door de examencommissÍe te bepalen term¡jn van ten hoogste een jaar,
Bij ernstíge fraude kan de exarnencomrnissie het instellingsbestuur voorstellen de inschrijving
voor de opleiding van de betrokkene deflnltlef beëindigen.

e. De examencommissie stelt regels vast over de uitvoering van de taken en bevoegdheden,
bedoeld in het dit artikel, en de maatregelen die zij in verband met fraude kan nemen.

f. De examencommissie kan onder door haar te stellen voorwaarden bepalen dat niet ieder
tentamen met goed gevolg afgelegd hoeft te zijn om vast te stellen dat het examen met goed
gevolg is afgelegd.

VcrcløgleggÍng

S. De examencommlssie stelt jaarliJks een verslag op van haar werkzaamheden. De

examencomm¡ssie verstrekt het verslag aan het lnstellangsbestuur.

Ao nwÍjzen exam i n øto¡en

h. Voor het afnernen van tentamens en het vaststellen van de uitslag daarvan wijst de
exemencommissie examinatoren aan. De examinatoren verstrekken de examencommissle de
gevraagde inlichtingen.

¡$Cífte vøn OetuígschríÍten cn Verklorlngen

i. Na het met goed gevolg afleggen van een examen, het uitreiker¡ van een getuígschr¡ft, met
daarop vermeld IWHW 7:tl-21
. De naam van de Hogeschool NOVI en de gevolgde opleiding zoals officíeelgeregistreerd,
¡ welke graad is verleend, en
. op welk tijdstip de opleiding voor het laatst is geaccrediteerd.

j. Na het met goed gevolg afleggen van een examen, hêt toevoegen van een supplement aan het

Betuigschr¡ft in het Nederlands of Engels, met daa.rop vermeld (WHW 7:1,L-41:

. Ðat de opleiding de Bachelor ICT resp- Bachelor Bedr{fskunde betreft en is verzorgd door de
Hogeschool NOVI

. dat het een opleiding in het hoger beroepsonderwijs betreft,
o een beschrrJving van de inhoud van de opleiding, en
o de studielast van de opleidíng.
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Het supplernent wordt opgesteld in het Nederlands of Engels.

k. lndíen niet aan de voorwaarden in het vorige líd is voldaan en de student meer dan één
tentamen met goed gevolg heeft afgelegd, kan op diens verzoek een verklaring worden
åfgegeven, waarin ln elk geval de tentamens zijn vermeld die door hem met goed gevolg zíjn
afgelegd. (WHW 7 :7L, 31.

Vaststellen van ntdere exømeneísen

l. Het vaststellen of aan een exameneis is voldaan door het behalen van alle tentâmens, of det
voor het exemen ook aan een door de examencommissie zelf te verrichten onderzoek deel
uitmaakt {WHW 7:IO,2l.

m. Het in afwijking van het vorige lid bepalen dat voor het behalen van het examen niet ieder
tentarnen met goed gevolg behoeft te worden afgelegd (WHW 7:10, 3).

Overìge taken

n. Ðe examencommissle is bevoegd richtl{nen en aanwijzingen te geven voor de beoordeling van
degene die het tentamen aflegt en voor de vaststelfing van de ultslag van het tentamen.

o. De exar¡encommissie stelt de procedure vast voor de afhandeling van bezwaren tegen de
beoordeling ven tentemens en voert de bezwaarprocedure uit.

p. De examencommissie adviseert het instellingsbestuur omtrent het Ondenvíjs- en Examen
Reglement (OER).

Artikel4: e¡ramencommís¡le: a¡¡ntâl leden en wi¡ze vân benoeming WHW

6. Het ínstellingsbestuur stelt de examencomrnjssie in en benoemt de leden op basis van hun
deskundigheid op het terre¡n van de desbetreffende opleiding of groep van opleidingen voor de
duur van 4 jaar, Ten minstÊ één lid is als docent verbonden aan de opleiding of aan een van de
opleidingen die tot de groep van opleídingen behoort-
Na de benoemingstermijn kan het bestuur een lid van de examencommissie nog maximaal L x
herbenoemen voor maximaal 4 jaar.

7. Het instellingsbestuur draagt er zorg voor dat het onafhankelijk en deskund¡g functioneren van de
examencommissle voldoende wordt gewaarborgd.

8. Alvorens tot benoeming van een lid over te gaan, hoort het instellingsbestuur de leden van de
desbetreffende examencornm issie.

9. De examencommissie bestaat uit ten minste 3 en maximaal 5 leden.
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Artikel 5 vergaderlngen examencommlssie

10. De examencomrníssie vergadert periodiek - in beginsel- drie maal perJaar. Daarnaast roept de
voorz¡tter de exarnencommlssle bfeen eo vaak hij dit nodig oordeelt op door hem te bepalen
datum, tijd en plaats doch als regel op de plaats van vestiging van Hogeschool NOVI.

11. De voorzitter roept de examencomrnissie ook bijeen indíen tenmÍnste twee leden van de
exemencommissie - onder opgave van de te behandelen ondenruerpen - de voorzitter daarom
schriftelijk verzoeken. De vergadering vindt in dat geval plaats binnen 14 dagen na ontvangst van
het verzoek.

L2. De leden worden schrlftelijk door of namens de voonitter tot een vergadering opgeroepen op een
têrmijn van tenminste veertien dagen, behoudens in spoedeisende gevallen waarin kan worden
volstaan met een termiin van tenminste twee dagen, de dag van de verzending van de oproeping en
de dag van de vergadering niet meegerekend. De oproep bevat ten minste de plaats, het tijdstip en
de onderwerpen die in beh¡ndeling zullen komen vermeld.

De voor¿itter is gehoudÞn een bepaald onderwerp in de oproep te vermelden, indien tenminste
twee leden van de examencornmissie hern dit tevoren schriftelijk hebben verzocht.
Een niet in de oproep vermeld onderwerp wordt door hem alsnog op de agenda van de vergadering
Beplaatst, indlen tenmínste twee leden van de examencommissfe hem dit schriftelijk tenminste 2
dagen vóór de vergadering veaoeken. l.'lij geeft in dat geval aan de leden onvenrijld schriftelijk
kennis van de aanvullíng van de agenda.

13. De voorzitter van de examencommissie leidt als zodanþ de vergadering van de examencommissíe
Bij zijn afwezlgheid treedt een van de Jeden van.de exarnencommissÍe op als voorzítter.

14. De vergaderingen zijn besloten. De voor¿itter is bevoegd om toehoorders tot de vergadering toe te
laten. levens kan de voorzitter besluiten aan toehoorders het woord te verfenen.

15. ln een vergadering kunnen slechts rechtsgeld¡ge besluiten worden genomen wahneer het quorum
{een gewone rneerderheid} van het aantal leden aanwezig is. lndien het vereiste quorurn niet wordt
gehaald, wordt, met inachtneming van de termijnen voor oproep ter vergadering, een tweede
vergadering bíjeengeroepen waarÍn het quorum wel wordt gehaald.

16. Van elke vergadering van de examencommissie worden notulen gehouden. De notulist wordt in
onderlíng overleg tijdens de vergadering aangewezen. De notulen worden besproken in de
eerstvolgende vergadering en na goedkeuring vastgesteld en gearchiveerd.

17. ln de vergadering van de examencommÍssie kunnen tenm¡nste worden besproken:

a. het verslag (notufen) van de voorgaande vergadering;
b. bezwaarschriften van studenten;
c. beroepschriften van studenten {ingediend bij het College van Beroep);
d, verslag aangaande vaststellíng toetsbeleid;
e.verslag van de prograrnmamanager aangaande vedeende vrijstellingen;
f . resultaat van gehouden steekproeven aa ngaa nde verleende vrljstell lngen:
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8. aanìlrajzen van exam¡natoren;
h.overige (fnhoudelljke) thema's de taken van de exarnêncommissie betreffende ln de meest

brede zin des woords.

18. ln de vergadering van de examencornmissie heeft ieder lid één stem. Besfuiten, overigens
uitsluÍtend ter ¡ake van onderwerpen die overeenkomstig de voorgaande bepalingen op de agenda
zijn geplaatst, worden indien en voor zover d¡t reglement niet anders voorschrijft, genomèn met
meerderheid van de uitgebrachte stemmen,

19. Bü directe persoonlijke betrokkenheid van een lid van de examencommissie bij een te behandelen
onderuverp neemt het betreffend lid niet deel aan het gesprek noch de beslulwormlng. Wel kan het
betreffende lid door de examencomrnissie worden gehoord.

20. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen ín de vergaderingen worden gehouden, met
dien verstande dat, indien één of meer leden van de examencommissie zulks verlangt of verlangen,
stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
Blanco stemrnen zijn van onwaarde en worden geacht niet te zíjn uitgebracht.
Bü het staken der stemmen beslist de voorzitter inzake het te nemen besluit.
De examencommissie kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen en is
derhalve bevoegd bulten vergaderlng besluiten te nemen, mlts alle leden ln de gelegenheld zljn
gesteld per e-mailbericht hun mening te uiten, waarbíj in alle gevallen geldt dat de ontvanger de
ontvangst van hetverzonden bericht moet hebben bevestigd aan de venender.
Een besluit is afsdan genomên indlen de rneerderheid van de leden van de exemencommíssie zlch
voor het voorstel hebben verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling
gedaan in de eerstvolgende vergadering, die in de notulen wordt opgenomen.

Artlkel 6 lnformatleverstrekklng aan afdellngsmanager

21. De examencommissie verstrekt aan directie en bestuurtijdig, zowel op verzoek als uit eigener
beweging alle relevante inlÍchtingen die voor de uitoefening van diens functíe nodig zijn.

Artlkel 7 re¡lement: vaststelllng cn lnwerklngtredlng

22. Ðit reglernent, waaronder iedere wijziging hiervan, wordt vastgesteld door het stíchtingsbestuur

23. Het oorspronkelijk vastgestelde reglement is in werkíng getreden op 23 november 2007. Kleine

aanpassingen zijn doorgevoerd op 5 mei en 3 juni 2009.
Een nieuwe versie zal na behandeling en eventuele amendering ín de ver¡adering van de

examencommissíe voor accorderen aan het bestuur van de Stlchtlng Hoger Onderw¡js NOVI worden
aangeboden.
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Biilage 8: Gegevens studentenaantallen Hogeschool NOVI

ln de eerste tabel het aantal studenten dat studeert of heeft gestudeerd bij één van de drie
opleidingsrichtingen van Hogeschool NOVI.

2OO8l 2OO9201 11 ¿OOS/2010Alle facullelte¡ Voor het stud aar:

Het totaal aantal ingeschreven studenten

Het tot¿¿l ¿¿nt¿l in d.rt laar afgestudeerden

Aantal studenten dat bij het afstuderen 2 jaar

of mrnder over de studle h.ld gedaan

ldem: 2 3 laar over dr studic hctft gedaan

ldem: 3 4 ¡aar over de stud¡e heeft gedaan

lclem: 4-5 ,ââr ()ver de çludle heeft gedaan

ldenl; meer dan 5 /ildr

ln de volgende tabel alleen het aantal studenten dat studeert of heeft gestudeerd voor het
bachelorgetuigschrift lCT.

Faculteit ICT Voor het studiejaar: 2O1,O/2O77 2AO9/2010 20u8/2u09

Hct totaill .rantal ingeschreven studenten

Het tot¿al aantal in dat jaar afgestudeerden

A¡ntal studentc'n dat bi¡ ht,t afstuderen 2 iaar
of minder over dc ;tudic had gedaan

ldem: 2 J ¡;r;:r over de rturlrc heetl gedaarr

ldem: f 4 par over de çtudie heeft gcdaan

ldem: 4-5 Ja.ìr over de rtudrc heeft gedaan

ldem: meer clan 5 jaar
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I 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 mogen er
echter niet toe leiden dat concessies worden gedaan aan kwaliteit, niveau of stu-
deerbaarheid. Zij dienen te voldoen aan de Wet op het hoger onderwijs en weten-
schappelijk onderzoek (WHW). Ervaringen in het toezicht, publiek toegankelijke in-
formatie van instellingen en externe signalen leidden afgelopen jaren tot de vraag of
ten aanzien van korte of intensieve opleidingen in alle gevallen aan de noodzakelijke
randvoorwaarden wordt voldaan. Dit was de aanleiding voor een landelijk onderzoek
van de inspectie. Nadere informatie over het onderzoek is opgenomen in bijlage II
van deze rapportage.

Onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag luidt: hoe waarborgen instellingen dat een (ver)kort, versneld
of geintensiveerd opleidingstraject n¡et ten koste gaat van de te realiseren eindkwa-
lificaties of de studeerbaarheid van het programma?

Bezoek aan de instelling
Het bezoek aan Hogeschool NOVI vond plaats op 4 april 2O!2, te Utrecht. Voor het
onderzoek was de opleiding Informatie.en communicatietechnologie (ICT) geselec-
teerd. Overeenkomstig croho gaat het om een deeltijdopleiding. Tijdens het bezoek
is gesproken met vertegenwoordigers van het bevoegd gezag, de verantwoordelij-
ken voor de opleiding ICT en met vertegenwoordigers van de examencommissie. Er
is één examencommissie voor de opleidingen ICT en Bedrijfskunde. Daarnaast heb-
ben medewerkers van de studentenadministratie uitleg gegeven over de registratie
van studenten en de digitale studentenadministratie.

Rapportage
Na het bezoek is een conceptrapportage opgesteld die aan de instelling is voorge-
legd ter correctie van feitelijke onjuistheden. Over de conceptrappodage heeft een
gesprek plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de instelling. Vervolgens is de
reactie van de instelling in de rapportage verwerkt. De instelling is schriftelijk geïn-
formeerd over de wijze waarop dat is gebeurd. Daar waar de reactie niet tot aan-
passingen 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.

Op 29 juni 2012 heeft Hogeschool NOVI de inspectie een verbeterplan gestuurd. De
voornemens worden echter niet meegewogen bij de oordelen. Ook doet de inspectie
geen uitspraken over de te verwachten toereikendheid van het plan. Pas na afloop
van de verbetertermijn (zie hoofdstuk 4) zal de inspectie beoordelen of de verbe-
termaatregelen (voldoende) effectief zijn geweest.

1.1

t.2

1.3

L.4
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2.t-

BEVINDINGEN

Algemeen

Hogeschool NOVI biedt de geaccrediteerde bacheloropleidingen Informatie en com-
municatietechnologie (ICT), Bedrijfskunde en Verkeer & Logistiek aan, en de Associ-
ate degree Verkeerskundig medewerker. Alle opleidingen worden in een deeltijdvari-
ant aangeboden; de opleiding Bedrijfskunde tevens in de duale variant. Bij de NVAO
loopt momenteel een aanvraag voor het aanbieden van nog twee Associate degrees:
Functioneel beheerder en ICT-beheerder. De instelling verzorgt daarnaast een breed
aanbod aan cursussen en tracks en ook incompany-opleidingen.

Hogeschool NOVI is een relatief kleine hogeschool met enkele honderden studenten.
De instelling richt zich specifiek op werkende volwassenen. Op de site wordt dat als
volgt gepresenteerd: 'Hogeschool NOVI is gespecialiseerd in deeltijdopleidingen hbo,
waardoor je vaak (veel) sneller dan in 4 jaar een hbo-getuigschrift kunt behalen. Dit
kan omdat je door middel van certificeringen en opgedane werkervaring, zonder het
te weten, veel studiepunten hebt behaald. De doorjou opgedane kennis, inzicht en
vaardigheden zijn immers veel meer waard dan de (veelal) theoretische kennis van
een voltijd opleiding. Als je de kennis al hebt, waarom zou je dit dan opnieuw moe-
ten bewijzen in een opleiding?'.

De lCT-opleiding van NOVI kent een lange voorgeschiedenis. Enkele Amsterdamse
academici voorzagen medio vorige eeuw dat de computer een rol van betekenis in
de samenleving zou gaan spelen. Om die reden hebben zij in 1958 de rechtsvoor-
ganger van NOVI in het leven geroepen; de Stichting Studiecentrum voor Admini-
stratieve Automatisering. Deze verzorgde aanvankelijk losse cursussen. Later volg-
den opleidingstrajecten samengesteld uit zogenaamde AMBl-modules. AMBI staat
voor Automatisering en Mechanisering van de Bestuurlijke Informatievoorziening. De
stichting kreeg in 1964 van de overheid de officiële erkenning om (ook) op te treden
als exameninstituut (Exin geheten) voor de AMBI-opleiding.

In Een diploma van waarde (2010) stelt de Onderwijsraad dat AMBl-diploma's van
hbo-niveau zijn, gelijkwaardig aan de opleidingen heao-bi en hio (respectievelijk
hoger economisch en administratief onderwijs, richting bedrijfskundige informatica
en hogere informatica-opleiding). Omdat AMBl-certificaten en diploma's buiten het
domein van de informatica nauwelijks bekendheid genoten, is in de jaren '90 van de
vorige eeuw door het beroepenveld bij de minister van OCW een aanvraag ingediend
om een erkende hbo-opleiding te mogen verzorgen. Er werd een opleiding ontwik-
keld op hbo-bachelorniveau waar AMBl-modules deel van uitmaakten. In 1997 werd
de erkenning verkregen. Sindsdien kunnen studenten bij NOVI een erkend HBO-
getuigschrift (bachelor ICT) behalen. In de tussentijd ontwikkelde zich de situatie
dat ook andere aanbieders dan NOVI AMBl-modules verzorgden. Daardoor is ook
een doelgroep ontstaan van studenten die hun elders behaalde AMBl-modules bij
NOVI willen inbrengen in de ICT-opleiding. De ontstaansgeschiedenis van de ICT-
opleiding verklaart waarom in de huidige situatie de nadruk op het derde en vierde
studiejaar ligt: NOVI biedt binnen de opleiding vier kopstudies aan die te vergelijken
zijn met afstudeervarianten; deze vormen het derde en vierde jaar van de opleiding.
De bacheloropleiding ICT die NOVI aanbiedt is als het ware'achterstevoren'ontwik-
keld: de eerste twee jaren van de opleiding zijn als laatste ontwikkeld. Een gering
aantal studenten doorloopt de gehele opleiding van 240 EC. Sinds 1997 volgde één
groep studenten het eerste jaar van de opleiding. Dit jaar volgen twee studenten
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2.2

(een deel van) het eerste jaar. Ongeveer 20 procent van de studenten start in het
tweede jaar, al dan niet met een aantal vrijstellingen voor curriculumonderdelen.
Ruim 80 procent stroomt in de laatste fase van de opleiding in en volgt alleen één
van de kopstudies.

De eerste drie jaar van de oplelding bestaan elk uit twaalf vakken van 4 EC en
werkervaring of stage van 12 EC. Het laatste jaar bestaat uit zes vakken en werker-
varing of stage van 6 EC en het afstuderen van 30 EC. De totale omvang van de be-
roepspraktijkvorming komt daarmee op 42 EC.

Aspecten beoordelingskader

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

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

o

o

a

4

1. VOORLICHTING, TOELATING & INTAKE
1.1 Informatie. Het instellingsbestuur verstrekt goede informatie over de instelling, het onderwijs, de oplei-

dingsvormen, de instroommogelijkheden en de toelatingsvoorwaarden aan studenten en aanstaande stu-
denten

Algemeen Onderwijs- en examenregeling
De onderwijs- en examenregel¡ng dient de inhoud van het onderwijs, de tentaminering en de
examinering op duidelijke en samenhangende wijze te beschrijven. Artikel 7.13 van de Wet
op het hoger onderwijs geeft een niet-limitatieve opsomming van de onderwerpen die in de
OER dienen te zijn opgenomen. Het begrip onderwijs- en examenregeling is in de beoordelin-
gen ruim geïnterpreteerd, Wij hebben ook de studiegids in de beoordeling van de wettelijk
voorgeschreven documentatie betrokken, Hogeschool NOVI heeft niet één document dat de
onderwijs- en examenregeling in de zin van de WHW vormt. De examencommissie heeft
aangegeven dat zij de informatie in het onderwijs- en examenreglement, de studiegids en de
informatie op het Leerplein als zodanig beschouwd, De inspectie vindt dit niet wenselijk om-
dat zo onvoldoende gewaarborgd is dat studenten te allen tijde weten onder welke voor-
waarden zij zijn ingestroomd in de opleiding, Ook de genoemde documenten samen geven
niet alle informatie die wettelijk verplicht is. De informatie over de eindkwalificaties, de vorm
en inhoud van tentamens, examens en de stage, de maatwerkvarianten en de kopstudies, de
studielast en de toelating in de wettelijk voorgeschreven documentatie is ontoereikend. De
instelling onderkent een deel van de geconstateerde tekortkomingen en heeft een verbeter-
traject in gang gezet,

Intensief afstuderen
Op het intranet wordt studenten de mogelijkheid geboden voor vijfhonderd euro 'intensief af
te studeren', Het management lichtte toe dat twee keer per jaar (tijdens de kerstvakantie en
in de zomervakantie) aan studenten de mogelijkheid wordt geboden onder begeleiding een
week lang te werken aan de scriptie. De inspectie wijst op het ris¡co dat studenten die een
dergelijk traject volgen te zeer bij de hand worden genomen. Van groter belang is dat een
dergelijk traject in de onderwijs- en examenregeling dient te worden gedocumenteerd en dat
de uitvoering met waarborgen omkleed is om concessies aan het eindniveau te voorkomen,
Het management heeft aangegeven de naamgeving te zullen wijzigen en het traject te do-
cumenteren,

Aanduiding ople¡d¡ng ICT
De opleiding wordt op de website gepresenteerd als'korte duale deeltijdopleiding', Het ma-
nagement heeft hiermee willen aangeven dat de werkplek een rol heeft binnen de opleiding
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via de cases d¡e moeten worden ingebracht door de studenten. Het betreft echter geen duale
opleiding zoals bedoeld in de WHW (artikel 7.3 lid2 en artikel 7,7). Bovendien is Hogeschool
NOVI niet geaccrediteerd voor het aanbieden van de duale variant van de opleiding ICT. De
instelling is zich ervan bewust dat het gebruik van de term 'duaal'tot verwarring kan leiden
en heeft de gebruikte terminologie inmiddels aangepast.

1. Toelating
Is de informatie
over toelating,
vooropleiding en
plaatsing duide-
rijk?

D Het onderw ijs- en examenreglement van de opleiding bevat geen informatie over de
wettelijke vooropleidingseisen. In de studiegids is dit wel adequaat beschreven, De stu-
diegids vermeldt echter ook dat toelating zonder vereiste vooropleiding eveneens moge-
lijk is als men 21 jaar of ouder is zonder dat sprake is van een 21+toets zoals de wet
voorschrijft. Uit de documentatie blijkt dat met alle aankomende studenten persoonlijk
een intakegesprek wordt gevoerd. In dit gesprek wordt vastgesteld of op basis van ge-
volgde opleidingen, cursussen en werkervaring vrijstellingen kunnen worden verleend.
De vrijstellingen op basis van AMBl-modules zijn uitgebreid uitgewerkt. De intake
mondt uit in een opleidingsadvies waarin wordt aangegeven welke modules nog behaald
moeten worden, De documentatie beschrijft niet de procedure om vast te stellen of de
huidige werkplek en de eerdere werkervaring toereikend zijn, welke cr¡ter¡a daarbij gel-
den, wie de beoordeling doet en op welke wijze dat gebeurt.

2. Beroeps-
praktijk-
vorming

Is duidelijk welke
eisen worden ge-
steld, welke func-
tie de werkkring
vervult en hoe dat
beoordeeld
wordt?

N De totale omvang van de beroepspraktijkvorming in de opleiding is42EC: L2EC 'sta-
gelwerkervaring'in elk van de eerste drie studiejaren en 6 EC in het vierde studiejaar
(studiegids pag. 19), Studenten dienen tijdens de opleiding over een relevante werkplek
te beschikken om praktijkvoorbeelden in de opleiding te kunnen inbrengen en om action
learning-opdrachten te kunnen uitvoeren.

Op basis van een werkgeversverklaring wordt door de opleiding vastgesteld of de werk-
plek voldoende aansluit om voor vrijstellingen in aanmerking te komen (studiegids pag.
19). Wanneer een student geen relevante werkplek heeft loopt hij stage (studiegids
pag, 21). De documentatie bevat geen informatie over de leerdoelen die de student
tijdens de stages moet realiseren, De functie van de stages c,q. van werkervaring in het
geheel van de opleiding is daarmee onvoldoende duidelijk. Daardoor is ook onduidelijk
hoe de opleiding vaststelt of een student in aanmerking komt voor vrijstelling van de
stage. Criteria om dit te beoordelen ontbreken. TUdens het bezoek werd toegelicht dat
het hebben van een relevante werkplek een vereiste is om de opleiding te kunnen vol-
gen. Uit de documentatie blijkt dit niet. Ook vanuit dit perspectief is niet duidelijk welke
eisen aan de werkplek worden gesteld,

3. Stud¡elast
Is de informatie
over de oplei-
dingsduur en de
studielast ade-
quaat?

N De studiegids geeft aan dat het gaat om een vierjarige deeltijdopleiding van 240 EC,
waarvan studenten die over voldoende relevante werkervaring beschikken 42 EC krijgen
vrijgesteld omdat zij geen stage hoeven te lopen. Zoals eerder bij het onderwerp be-
roepspraktijkvorming vastgesteld, bevat de wettelijk vereiste documentatie geen infor-
matie over de wijze waarop de opleiding vaststelt of de student in aanmerking komt
voor deze vrijstelling. De OER vermeldt geen concrete studielastnormen per program-
maonderdeel of studieactiviteit (college, voorbereiden, college bijwonen, opdrachten
maken, literatuurstud ie).

Ten tijde van het inspectiebezoek stemde de op de website verstrekte informatie over
opleidingsduur en studielast niet overeen met de informatie in de studiegids. Uit de wij-
ze van presenteren op de website kan worden geconcludeerd dat de hbo-opleiding ICT
bestaat uit drie fasen en in totaal drie jaar en twee maanden beslaat. Vermeld worden:
. een HBO-ICT instroomtraject (12 maanden);
. een HBO-ICT doorstroomtraject (12 maanden);
' een HBO-ICT (kopstudie) (14 maanden).
In de presentatie gaat het dus niet om een één volledige hbo-bacheloropleiding. Het
management heeft aangegeven dat op de website abusievelijk de afstudeerfase niet
staat vermeld, waardoor het programma niet optelt tot vier jaar.

Naar aanleiding van het inspectiebezoek en de conceptversie van dit rapport heeft de
instelling de presentatie op de website aangepast. Ook de wijze waarop de informatie
d.d. 11 september 20L2 op de website wordt gepresenteerd, biedt echter onvoldoende
inzicht ¡n de opleidingsduur en de studielast van het programma en wordt nog steeds de
nadruk gelegd op de mogelijkheid van het volgen van losse programmaonderdelen met
een korte d
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4. Vr¡jstell¡n-
gen

Is de informatie
over vrijstellings-
mogelijkheden
duidelijk?

J In paragraaf 3 van het onderwijs- en examenreglement wordt adequaat beschreven
welke (branche)certificaten tot welke vrijstellingen leiden. Uit de informatie op de web-
site en in de studiegids blijkt dat tijdens het intakegesprek bepaald wordt of eerdere
opleidingen en werkervaring vrijstellingen kunnen opleveren, Hoe op basis van de
werkgeversverklaring vrijstelling van de stages van 42 ÊC plaatsvindt is onduidelijk (zie
ook hierna).

De website vermeldt de mogelijkheid van een evc-procedure. Vermeld wordt dat tijdens
een evc-procedure'dieper'wordt ingegaan op eerdere opleiding en werkervarlng, Aan-
gezien deze onderwerpen ook tijdens de reguliere intake aan de orde worden gesteld en
ook dan de basis vormen voor vrijstellingen, is niet duidelijk wat het verschil is tussen
evc en intake. Het management gaf aan dat de instelling geen evc-procedure hanteert
en dat de informatie over evc op de website wordt verwijderd.

L.2 Is de uiWoering van bovenstaande conform de ¡nterne regels (voor zover na te gaan) en de
wHw?

1. Toelat¡ng/
intake

Leeft de instelling
de betreffende
voorschriften na?

D Op basis van de documentat¡e, het gesprek en de intakeverslagen concludeert de in-
spectie dat in de intake drie aspecten worden beoordeeld:
a. of op basis van de werkervaring van de kandidaat vrijstelling kan worden verleend

voor de stages;
b. waar de kandidaat in de opleiding kan instromen, dat wil zeggen, welke overige

vrijstellingen kunnen worden verleend;
c, of de student beschikt over een geschikte werkplek om de action learning-

opdrachten u¡t te voeren en om relevante cases in te kunnen brengen in de oplei-
ding'

Het onderscheid tussen deze drie categorieën wordt in de intakeverslagen niet gemaakt,
terwijl dat wel verwacht mag worden. Daarnaast ontbreken zoals eerder gezegd heldere
criteria op basis waarvan besluiten worden genomen. Om vrijstelling van de stage te
krijgen moet de werkgever een verklaring invullen. De criteria waarop de werkplek, c.q.
de werkervaring en competenties van de kandidaat worden beoordeeld en de relatie
met te behalen leerdoelen zijn niet gedocumenteerd, Ook de specifieke eisen waaraan
de werkplek moet voldoen om relevante cases te kunnen inbrengen zijn niet uitgewerkt.
Dat maakt de procedure ontoereikend. Dat de intake door één persoon wordt uitge-
voerd maakt haar extra kwetsbaar. De'checklist intake'waarvan de inspectie een voor-
beeld ontving is overigens een goede stap tot verbetering.

Ad c Aaat het om een instroomeis die niet gedocumenteerd is maar in de praktijk wel
wordt gehanteerd, zo blijkt uit het gesprek met het management. De instelling richt zich
op studenten met werkervaring en een baan en wil geen toegang verlenen aan studen-
ten die direct vanuit het voortgezet onderwijs willen instromen. Uit de documentatie
blijkt dit echter n¡et,

Studenten beschikken in de meeste gevallen over één of meerdere AMBI-diploma's
en/of andere certificaten, Op basis daarvan stromen ze in de kopstudie in. Vanwege de
status van het AMBI-getuigschrift acht het management bij toelating op basis daarvan
een 21+ toets niet nodig. Dit lijkt de inspectie aannemelijk. Als kandidaten uitslu¡tend
over MCITP of MCSE certificaten beschikken is een 21+ toets wel vereist.

2. Beroeps-
praktijk-
vorm¡ng

Wordt op adequa-
te wijze vastge-
steld of de werk-
kring / werkerva-
ring relevant is?

N Op basis van werkgeversverklaringen wordt vastgesteld of vrijstelling kan worden ver-
leend voor de beroepspraktijkvorming en of de werkplek van de student voldoet voor
het uitvoeren van de praktijkopdrachten, De verklaringen worden getekend door de
werkgever en de student, De werkgeversverklaring bestaat uit voorgeformatteerde
teksten die de werkgever parafeert. De inhoud van de teksten is dus voor alle studenten
gelijk, zodat onduidelijk is op basis waaryan in elk individueel geval de vrijstelling wordt
verleend en of en in welke mate in elk individueel geval de werkplek voldoet om de
praktUkopdrachten te vervullen, Zie ook hiervoor.

3. Studielast
Is er informatie
over de werkelijke
studielast en is
deze in overeen-
stemm¡nq met de

N De opleiding wordt in deeltijdvorm aangeboden aan studenten die een baan hebben.
Dat roept de vraag op hoe studenten naast hun baan in zo'n korte tijd een volledige
hbo-bacheloropleiding kunnen realiseren.

De WHW gaat voor een hbo-bacheloropleiding uit van een studielast 24O EC van elk 28
studie-uren, verdeeld over vier iaren van 60 EC, Dit staat qeliik aan 1680 uren studie

6
3478620 (Ver)korte ople¡dingen ¡n het hoger onderuijs, räpportâge Hogeschool NOVI



genormeerde stu-
dielast?

per jaar. Uitgaande van 42 studieweken per jaar, komt dit neer op 40 studie-uren per
week. op de website geeft NovI aan dat de wekelijkse studielast ongeveer 16 uur per
week bedraagt, waarvan 6 uur college. Het management gaf tudens het bezoek aan uit
te gaan van circa 20 uur per week. Ruim gerekend, namelijk met vier jaar van elk 4g
studieweken leidt dat tot een gemiddelde werkelijke studielast van 138 EC in plaats van
240 EC. Daarnaast geldt dat nagenoeg altijd de 42 EC beroepspraktijkvorming wordt
vrijgesteld, zodat in veel gevallen feitelijk 98 EC dient te worden gerealiseerd wanneer
een student het volledige programma doorloopt. Dit verklaart enerzijds dat studenten
de opleiding snel kunnen doorlopen, anderzijds lijkt de studielast aanzienlijk geringer
dan verwacht mag worden op grond van de wHW. Het management lichtte desgevraagd
toe dat het mensen met werk- en levenservaring betreft, hetgeen hen in staat stelt
sneller te studeren,

De inspectie acht het echter onwaarschijnlijk dat het forse verschil tussen de gereali-
seerde en de verwachte studielast zo volledig is verklaard. De instelling beschikt niet
over informatie die het verschil tussen de 138 Ec en de 240 EC aannemelijk maakt.
Concrete evaluatiegegevens over de studielast zijn niet beschikbaar en de informatie
over de gemiddelde studielast per week roept vragen op

4. Vrijstellin-
gen

Worden vrijstel-
lingen verleend
overeenkomst¡g
de interne en
externe regels?

N De instelling beschikt over een Reglement Examencommissie. Ten aanzien van het ver-
lenen van vrijstellingen vermeld artikel 3: 'Conform het gestetde in de WHW heeft de
examencommissie de volgende verantwoordelijkheden en bevoegdheden: [...] het ver-
lenen van vrijstelling door de programmamanager voor het afteggen van één of meer
tentamens', Onvoldoende duidelijk is wat precies de verantwoordelijkheid van de exa-
mencommissie is. In het gesprek met de examencommissie bleek dat vrijstellingen in
de praktijk niet door of namens de examencommissie worden verleend en dat zij mo-
menteel in het geheel geen rol heeft in het vrijstellingsproces, In de praktijk wordt de
intake niet altijd uitgevoerd door de programmamanager, zodat de uitvoering niet altijd
overeenstemt met de ¡nterne regels.

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

(7 'I3, 7 'LS)' Het instellingsbestuur stelt voor elke opleiding of groep van opleidingen een OER vast met
duidelijke en volledige informatie over de opleiding (7,13). De informat¡e is zodanig dat de student zich
een goed oordeel kan vormen over de inhoud en de inrichting van het onderwijs en de examens en oplei-
dingsmogelijkheden kan vergelijken (7.15),

1. Eindtermen
Is de informatie
over de eindter-
men duidelijk?

N De wettelijk vereiste documentatie bevat hierover onvoldoende informatie, In de stu-

Betreffende informatie is wel elders beschikbaar: de instelling heeft als bijlage bij de
reactie op de tweede conceptrapport het opleidingsprofiel toegezonden waarin de eind-
kwalificaties worden beschreven, Dit document bevat ook een matrix waarin de relaties
tussen de vakken binnen de opleiding, de Dublin descriptoren en de opleidingskwalifica-
ties worden beschreven,

diegids worden in algemene zin het doel van de opleiding en het beroeps- en oplei-
dingsprofiel geschetst en een beknopte beschrijving van de inhoud van de vakken ge-
geven. BU gebrek aan een beschrijving van de eindkwal¡f¡caties blijft de relatie tussen
de eindkwalificaties en het curriculum onduidelijk.

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

N Voor de inhoud van de opleiding geldt in grote lijnen hetzelfde voor de eindtermen.

ma heeft n dit korte te

Het onderwijs- en examenreglement voldoet op dit punt niet, In de studiegids wordt
meer informatie verstrekt, maar nog steeds zeer beknopt. De modulebeschrijvingen op
het digitale Leerplein zijn adequaat, maar geven in de huidige presentatie geen goed
beeld van de opleiding als geheel en de plaats van de afzonderlijke vakken daarin. Bo-
vendien staan de beschrijvingen van de vakken voor het eerste jaar niet vermeld. Het

3. Var¡anten
Zijn de oplei-
dingsvormen (vt,
dt, du, Ad) en -
varianten (regu-
lier, intensief,
verkort, maat-
werk, etc.) duide-

N Het onderwijs- en examenreglement biedt onvoldoende informatie over de verschillendE
varianten van het programma die in de praktijk blijken te bestaan: maatwerk- en be-
drijfsopleidingen, instroom- en doorstroomprogramma's en kopstudies en een topstu-
die. De studiegids biedt op onderdelen meer informatie, Hierin is echter geen informatie
opgenomen over de topstudie en over de mogelijkheden van (en de grenzen aan) rn-
companY'trajecten, Meer algemeen worden de overeenkomsten en verschillen tussen
alle varianten onvoldoende toegelicht, Daarmee is onvoldoende duidelijk of deze varian-
ten tot het geaccred¡teerde programma kunnen worden gerekend
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tijk?
NOVI biedt de opfeiding Geo-ICT aan terwijl deze niet beschreven is in de wettelijk ver-
eiste documentatie, Binnen deze opleiding werkt Hogeschool NOVI samen met een an-
dere instelling, Deze samenwerkingspartner biedt zelf geen geaccrediteerd onderwijs
aan. Deze situatie is ongewenst. Naast de uitbesteding van het onderwijs ziet de inspec-
tie als bezwaar dat deze opleiding niet zonder meer tot het geaccrediteerde onderwijs
kan worden qerekend.

4. Studie-
voortgang

Is duidelijk hoe
de studievoort-
gang wordt be-
waakt?

7 In de studiegids is adequate informatie over de studievoortgangsbewaking opgenomen
(art. 2.8).

5. Propedeuse
Heeft de opleiding
een propedeuti-
sche fase van 60
EC?

N De opleiding kende ten tijde van het inspectiebezoek geen propedeutische fase. Het
management gaf desgevraagd aan dat de functie die deze fase wettelijk gezien heeft
binnen de opleiding - namelijk een oriënterende en verwijzende - niet aan de orde is bij
de doelgroep c,q. de studenten van hogeschool NOVI. Per 1 september 20L2 heeft de
instellinq een propedeutische fase inqesteld.

6. Overig
Samenwerkings-
partners

Enkele partijen verstrekten tot voor kort op hun eigen websites onjuiste informatie over het
onderwijsaanbod van NOVI. Op de website van een van deze andere partUen werd gesteld
dat hogeschool NOVI alle in croho geregistreerde opleidingen zou aanb¡eden. Een andere
instelling stelde een groot deel van een opleiding te verzorgen waarna een 'reststudie'ge-
volgd kon worden bU NOVI om een getu¡gschrift te behalen, Het management heeft tijdens
het bezoek aangegeven niet bekend te zijn met deze informatie. NOVI heeft naar aanleiding
van het inspectiebezoek op dit punt direct actie ondernomen. De onjuiste informatie op deze
sites is aangepastofverwijderd, zo heeft de inspectie op 25 april 2012 geconstateerd.

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

tentamens en de examens 17.13).
1. Bevat de OER
adequate infor-
matie over de
tentamens en
examens?

D

Het onderwijs- en examenreglement meldt in paragraaf 4:'de resultaten van behaalde
(her)tentamens blijven geldig tot maximaal 5 jaar na de laatste aaneengesloten reeks
van vakken'(onderwijs- en examenreglement pag. 9). De inspectie plaatst hier de kant-
tekening dat de formulering onduidelijk is en het hanteren van een'relatieve'geldig-
heidsduur van behaalde tentamens de transparantie niet goede komt.

Het onderwijs- en examenreglement bevat geen informatie over de (inhoud en vorm
van) tentamens en examens per onderdeel van het curriculum. De studiegids geeft een
overzicht van de vakken per studiejaar, Het programma verschilt in de praktijk per stu-
dent, en er zijn ongeveer zeven instroommomenten per jaar. Art. 2.5.1 van de studie-
gids geeft aan dat vakken worden afgesloten door middel van een schriftelijk tentamen
of een paper, maar er wordt niet per vak duidelijk gemaakt wat de precieze toetsvorm
is, Informatie over het aantal en de volgtijdelijkheid van de tentamens en de momenten
waarop deze afgelegd kunnen worden ontbreekt geheel. De digitale leeromgeving, het
Leerplein, bevat wel adequate informatie over de inhoud van de modules, de leerdoe-
len, de toetsvorm(en) en de beoordelingscriteria. De informatie over het eerste jaar van
de opleiding ontbreekt echter.

3.2 Benoeming en samenstelling examencommiss¡e. Het instellingsbestuur stelt per opleiding of groep
opleidingen een examencommissie in (7.t2).

Is er een functio-
nerende examen-
commissie en is

deze conform de
WHW samenge-
steld?

J Mede naar aanleiding van eerder inspectieonderzoekzijn de nodige aanpassingen door-
gevoerd in de samenstelling en werkwijze van de examencommissie. Zo zijn de directie-
leden niet langer lid van de commissie, In april 2011 is hetReg/ement Examencommis-
sre vastgesteld. Dit reglement geldt voor zowel de opleiding bedrijfskunde als voor ICT.
De taken die de examencommissie op grond van de WHW zijn toebedeeld zijn hierin
herkenbaar verwerkt, maar de invulling ervan blijft onderbelicht. De informatie in het
onderwijs- en examenreglement over de samenstelling en werkwijze van de examen-
commissie is niet in overeenstemming met de omschrijving in het Reglement Examen-
commissie. De examencommiss¡e gaf aan dat het Reglement Examencommissie de
werkwijze zoals beschreven in het onderwijs- en examenreglement vervangt en gaf aan
er op toe te zien het onderwijs- en examenreqlement op dit punt wordt geactualiseerd.

3.3 Taken examencommissie. De examencommissie voert haar wettelijke taken uit (7.12),
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Borgt de examen-
commissie de
kwaliteit van de
examens en ten-
tamens en het
eindniveau van
af!estudeerden?

N Hogeschool NOVI wil toe naar een examencommissie die fungeert als interne toezicht-
houder ten aanzien van de kwaliteit van de toetsing, Daartoe zijn in 2011 de eerste
stappen gezet' De invoering van het vier-ogen principe bij alle toetsen is de eerste mijl-
paal die de examencommissie wil realiseren. Tijdens het bezoek ontving de inspectie
een plan van aanpak voor een audit van toetsing en beoordeling. Het plan wekt een
degelijke indruk, De eerste resultaten waren ten t¡jde van het bezoek nog niet beschik-
baar, De audit beperkte zich in de eerste ronde tot drie van de 42 modules,

De omvorming naar het nieuwe model en de uitwerking en uitvoering van de diverse
plannen verloopt traag. Daar komt bij dat Novl sinds kort alle tentamens zelf moet
ontwerpen (eerder werd de ontwikkeling van tentamens uitbesteed aan een extern bu-
reau), en dat de examencommissie niet alleen verantwoordelijk is voor de opleiding
ICÏ, maar ook voor bedrijfskunde en dus haar aandacht moet verdelen. De uiteenlo-
pende, forse veranderingen vragen een aanzienlijke inzet en expertise van de recent
vernieuwde examencommissie.

De kerntaak van de examencommissie in het hoger onderwijs is het bewaken van het
eindniveau van studenten, De inspectie constateert aandachtspunten en tekortkomin-
gen op het gebied van toelating/intake, vrijstellingen, documentatie, studielast, studie-
duur en de rol van de werkplek die direct verband houden met de breedte, de diepgang
en het niveau van de opleiding en daarmee van afgestudeerden, Dit onderstreept het
belang van goede toetsing, examiner¡ng en niveaubewaking. De inspectie betwijfelt of
de kwaliteit van examens en tentamens op dit moment - met de examencommissie in
de huid e vorm en met de huid e ts.- voldoende
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3 CONCLUSIES

Onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag luidde; hoe waarborgen instellingen dat een (ver)kort, versneld
of geïntensiveerd 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 ondezoek 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
De opleiding ICT voldoet op diverse punten niet aan de WHW waardoor onvoldoende
gewaarborgd is dat de beoogde eindkwalificaties in de volle breedte en op het ge-
wenste niveau worden gerealiseerd. De studielast lijkt aanzienlijk geringer dan ver-
wacht mag worden op grond van de WHW, zonder dat hier een goede onderbouwing
of verklaring voor is. Adequate informatie over de gerealiseerde studielast ont-
breekt. De wettelijk vereiste documentatie is onvoldoende. De opleiding wordt
zelden in zijn geheel uitgevoerd. Ook zijn er alternatieve opleidingsvarianten die niet
in de wettelijk voorgeschreven documentatie zijn vastgelegd. Vraag is daardoor of
en in welke mate in alle gevallen sprake is van geaccrediteerd onderwijs. De exa-
mencommissie vervulde tot op heden haar wettelijke verantwoordelijkheden in on-
voldoende mate. De examencommissie is zich bewust van de tekortkomingen en
werkt aan verbetering.

Toelichting

1. Opleidingsduur
De studiegids geeft aan dat de hbo-bachelor ICT een vierjarige deeltijdopleiding is
van 240 EC, waarvan studenten die over voldoende relevante werkervaring beschik-
ken de stage van 42 ECvrijgesteld krijgen. De wettelijk vereiste documentatie bevat
echter geen informat¡e over de wijze waarop de opleiding vaststelt of de student in
aanmerking komt voor deze vrijstelling. Aangezien de stage in vrijwel alle gevallen
wordt vrijgesteld, komt het vierjarige programma zoals de studiegids dit presenteert
in de praktijk op net iets meer dan drie jaar. Ten tijde van het inspectiebezoek
stemde de op de website verstrekte informatie over opleidingsduur en studielast niet
overeen met de informatie in de studiegids. Uit de wijze van presenteren op de web-
site volgt dat de hbo-opleiding ICT bestaat uit drie fasen en in totaal drie jaar en
twee maanden beslaat. De informatie op de website is weliswaar herzien, maar nog
steeds ligt de nadruk op de mogelijkheid van het volgen van losse programmaon-
derdelen met een korte doorlooptijd. Zowel voor de vorm waarin de studiegids de
opleiding beschrijft als voor de website geldt dat de studieduur in een deeltijdse
vorm voor de belangrijkste doelgroep - studenten die een (volledige) baan hebben -
kort is. Daarmee is onvoldoende duidelijk wat het deeltijdkarakter van de opleidin-
gen kenmerkt: 60 EC per jaar is immers het wettelijke uitgangspunt voor voltijdop-
leidingen (WHW, artikel 7.4,lid 2).

2. Zwaarte programma
De studielast telt op tot 138 EC in plaats van de 24O EC die geldt voor hbo-
bacheloropleidingen. De geprogrammeerde studielast is daarmee geringer dan op
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grond van artikel 7.4, eerste lid, en artikel 7.4b, eerste lid, van de WHW mag wor-
den verwacht. De mondelinge toelichting dat sprake is van oudere, ervaren studen-
ten met een relevante baan die sneller studeren is tot op zekere hoogte zeker aan-
nemelijk. Het verschil van 102 EC tussen de geprogrammeerde en de gerealiseerde
studielast wordt daarmee echter onvoldoende verklaard. Het is niet gedocumenteerd
en kan niet worden onderbouwd met evaluatiegegevens (WHW, artikel 7.14). Ook is
het aantal contacturen - gemiddeld zes per week - gering.

3. Samenhangend hbo-bachelorprogramma
Er ontbreekt een duidelijke en samenhangende beschrijving van de opleiding als
geheel: de formele documenten bevatten slechts een summiere beschrijving van de
eindtermen. Hierdoor wordt onvoldoende duidelijk hoe de afzonderlijke programma-
onderdelen een samenhangend geheel vormen dat opleidt tot de eindkwalificaties.
In reactie op het tweede conceptrapport overlegde de instelling een beschrijving in
de vorm van het opleidingsprofiel, waarin wel de relaties tussen de vakken van de
opleiding, de Dublin-descriptoren en de opleidingskwalificaties zijn beschreven. Dit
document is echter niet geïntegreerd in de wettelijk vereiste documenten. Evenmin
wordt in die documenten naar het opleidingsproflel verwezen. Daarnaast kende de
opleiding, anders dan voorgeschreven in artikel 7.8, tweede lid, WHW, tot en met
het studiejaar 2OLL - 20L2 geen propedeutische fase. Weinig studenten doorlopen
het eerste jaar van de opleiding. Veelal wordt ook slechts een deel van tweede jaar
doorlopen. Het merendeel van de studenten volgt alleen één van de varianten van
het derde en vierde jaar van de opleiding, de zogenaamde kopstudies. De presenta-
tie van de opleidingsinformatie op de website versterkt de indruk dat het aanbieden
van losse programmaonderdelen prioriteit heeft boven het aanbieden van het hbo-
bachelorprogramma als samenhangend geheel. Dit is in strijd met WHW (art. 7.3, lid
2).

4, fnformatie en documentatie
De onderwijs- en examenregeling - daaronder in dit geval mede begrepen de stu-
diegids - biedt niet de informatie die de WHW in artikel 7.13 voorschrijft. Met be-
trekking tot de informatievoorziening in meer algemene zin constateert de inspectie
dat de informatie op de website niet in overeenstemming is met de informatie in het
onderwijs- en examenreglement en de studiegids. Studenten kunnen zich hierdoor
geen goed oordeel vormen over de inhoud en de inrichting van het te volgen onder-
wijs en de examens en opleidingsmogelijkheden niet goed met elkaar vergelijken.
Deze handelswijze is niet in overeenstemming met artikel 7.15, eerste lid, van de
WHW.
De informatie in de OER is ontoereikend ten aanzien van:
a. de eindkwalificaties in het algemeen en in het bijzonder wat betreft de beroeps-
praktijkvorming (WHW, art. 7.73,1id 2, onder c in samenhang met artikel 7.3,lid
2);
b. (de inhoud van) tentamens, examens en de stage (WHW, art,7.t3,lid 2, onder c
en d);
c. de maatwerkvarianten en de kopstudies i.r.t. het reguliere programma (WHW,
art. 7.13, lid 2, onder b en i);
d. de opleiding Geo-ICT en de uitbesteding van het onderwijs binnen deze opleiding
(WHW, art. 7.L3, lid 1; art. 7.t3 lid 2 onder b; art. 7.15)t
e. de studielast (WHW, art,7.L3,lid 2, onder e);
f. de toelatingsprocedure en -voorwaarden (WHW, art. 7.13 en 7.15);
g. het vrijstellingenbeleid (WHW, art.7.L3,lid 2, onder c en r).

Tijdens het onderzoek bleek verder dat het hebben van een relevante werkplek een
vereiste is om de opleiding te kunnen volgen. Uit de documentat¡e blijkt dit niet en
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evenmin welke eisen aan de werkplek worden gesteld. De instelling handelt hiermee
niet in overeenstemming met artikel 7.27 van de WHW.

De instelling onderkent een deel van de geconstateerde tekortkomingen en is voor-
nemens deze op korte termijn te repareren en de documentatie te actualiseren.

5. Toelating, intake en vrijstellingen
De toelatingsprocedure is zo ingericht dat studenten die niet aan de vooropleidings-
eisen voldoen toch aan de opleiding kunnen deelnemen. Dat is niet conform artikel
7.29, lid 1, van de WHW dat bepaalt dat studenten van 21 jaar en ouder die n¡et aan
de vooropleidingseisen voldoen alleen na het met goed gevolg afleggen van een toe-
latingstoets mogen worden toegelaten. De instelling heeft aangegeven dit te repare-
ren. Met uitzondering van de vrijstellingen voor AMBl-certificaten zijn de inhoudelij-
ke criteria voor toelating, plaatsing en vrijstellingen onvoldoende uitgewerkt en wor-
den de beslissingen onvoldoende gedocumenteerd. De instelling onderkent deze te-
kortkoming en heeft aangegeven het proces rond de vrijstellingen beter te zullen
documenteren.

6. Functioneren examencommissie
De examencommissie vervult op dit moment nog onvoldoende de taak die haar van-
uit de WHW is opgedragen. De kerntaak van de examencommissie in het hoger on-
derwijs is het bewaken van het eindniveau van studenten (zie art. 7.12, tweede lid,
WHW). De inspectie constateert aandachtspunten en tekortkomingen op het gebied
van toelating/intake, vrijstellingen, documentatie, studielast, studieduur en de rol
van de werkplek die direct verband houden met de breedte, de diepgang en het ni-
veau van de opleiding en daarmee van afgestudeerden. Dit onderstreept het belang
van goede toetsing, examinering en niveaubewaking. De omvorming naar het nieu-
we model waarbij de examencommissie fungeert als interne toezichthouder ten aan-
zien van de kwaliteit van de toetsing heeft nog niet zijn beslag gekregen. Hoewel de
examencommissie verantwoordelijk is voor het verlenen van vrijstellingen, is zij
daar in de praktijk niet bij betrokken. Op grond hiervan constateren wij dat de exa-
mencommissie tot op heden haar wettelijke taken op grond van artikel 7.tZb nog
niet volledig vervulde. Het management erkent deze tekortkoming en heeft aange-
geven dat maatregelen zijn genomen om de examencommissie te versterken zodat
zij beter in staat zal zijn haar toezichthoudende rol waar te maken.

7. Intensief afstuderen
Op het ¡ntranet wordt studenten de mogelijkheid geboden voor vijfhonderd euro 'in-
tensief af te studeren'. De inspectie wijst op het risico dat studenten die een derge-
lijk traject volgen te zeer bij de hand worden genomen. Ook is het traject niet gedo-
cumenteerd. Het management heeft aangegeven de naamgeving te zullen wijzigen
en het traject te documenteren.

8. Opleiding of uitstroomvariant Geo-ICT
NOVI biedt de opleiding of uitstroomvariant Geo-ICT aan terwijl deze niet beschre-
ven is in de wettelijk vereiste documentatie van het geaccrediteerde onderwijs. Deze
handelwijze is in strijd met WHW art. 7.13 en 7.15. Binnen deze opleiding of uit-
stroomvariant werkt Hogeschool NOVI samen met een andere instelling. Deze sa-
menwerkingspartner biedt zelf geen geaccrediteerd onderwijs aan. Deze situatie is
ongewenst. Naast de uitbesteding van het onderwijs ziet de inspectie als bezwaar
dat deze opleiding niet zonder meer tot het geaccrediteerde onderwijs kan worden
gerekend.
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a 9. Overig
Enkele partijen verstreKen tot voor kort op hun eigen websites onjuiste informatie
over het onderwijsaanbod van NoVI. op de website van een van deze andere parttj-
en werd gesteld dat hogeschool NOVI alle in croho geregistreerde opleidingen zou
aanbieden, Een andere instelling stelde een groot deel van een opleiding te verzor-
gen waarna een 'reststudie'gevolgd kon worden bij NOVI om een getuigschrift te
behalen. NOVI heeft naar aanleiding van het inspectiebezoek direct actie onderno-
men. De onjuiste informatie op deze sites is aangepast of verwijderd.
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4 VERVOLGTOEZICHT

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

Het College van Bestuur wordt verzocht uiterlijk per 1 december 2O13 een rappor-
tage aan de Inspectie van het Onderwijs toe te zenden met informatie over het ge-
voerde beleid en de gerealiseerde (en de eventueel nog te realiseren) verbeteringen,
De inspectie neemt het initiatief om in de tussenliggende periode met het bevoegd
gezag over de voortgang te spreken.

Omdat mogelijk niet alle verbeteringen op korte termijn kunnen worden gerealiseerd
is de verbetertermijn op één jaar gesteld. De inspectie gaat er van uit dat 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 tekortkominoen aoart 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 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 aan-
vullende activiteiten van de NVAO.
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BIJLAGE I: BEOORDELINGSKADER

Onderstaand beoordelingskader is per instelling proportioneel toegepast: niet in alle on-
der¿oeken 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.' Verwijzlngen naar de WHW zijn niet altijd letterlijke weergaven.

Wat de afzonderlijke oordelen betreft zijn de mogelijke uitkomsten:
o J (ia) als aan het criterium voldaan is;
¡ D (deels) als aan het criterium ten dele voldaan is;
r 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.

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

1. VOORLICHTING EN TOELATING
1.1 Informat¡e. Het instellingsbestuur verstrekt goede ¡nformatie over de instroommo-

gelijkheden en toelatingsvoorwaarden aan studenten en aanstaande studenten
(7 .13, 7 .ts).

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; verkofte of versnelde opleidingen en/of maatwerktrajecten,
g. de te behalen graad.
L.2 Intake. De aanmelding- en intakeprocedures zijn er op gericht onderwijs te bieden

dat zo goed mogelijk aansluit op de behoeften van de student en op de kennis, hou-
ding en váardigheden 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 qoede 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, bedraaqt een door het instellinqsbestuur in
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de onderwijs- en examenregeling te beargumenteren aantal EC (7.7). In de onderwijs- en
examenregeling wordt voor een duale opleiding in ieder geval aangegeven:
a, de tijdsduur en periode(n) die in de beroepsuitoefening wordt doorgebracht,
b. de minimale studielast van dat deel van de opleiding,
De beroepsuitoefening binnen een duale opleiding vindt plaats op basis van een overeen-
komst tussen instelling, student en bedrff/organisatie. Deze regelt de rechten en verplich-
tingen van partijen en bevat ten minste informatie over (7,7):
a. de duur van de overeenkomst en de tijdsduur en periode(n) van de beroepsuitoefe-

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

de vooropleidingseisen (7,24) en - voor zover van toepassing - aan de nadere
vooropleidingseisen (7,25) en de aanvullende eisen (7.26 en 7.26a).

1.5 Toelatingsonderzoek. Studenten van 21 jaar of ouder die niet aan de vooroplei-
dingseisen voldoen ondergaan voorafgaand aan de inschrijving voor de opleiding
een toelatingsonderzoek (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 ¡nstellingsbestuur 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
examenreqelinq (7.29),

2. ONDERWI¡S
2.L Informatie. Het instellingsbestuur verschaft tijdig goede informatie over de inhoud

van het onderwijs (7.L3,7.L5).
Het instellingsbestuur stelt voor elke opleiding of groep van opleidingen een onderwijs- en
examenregeling vast met duidelijke en volledige informatie over de opleiding (7.13). In de
onderwijs- en examenregeling worden de procedures en rechten en plichten vastgelegd
met betrekking tot het onderwijs, de tentamens en de examens. Daaronder worden ten
minste begrepen (7.13):
a. de inhoud van de opleiding en van de daaraan verbonden examens,
b. de studielast van de opleiding en van elk van de daarvan deel uitmakende 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 die in overeenstemming is met de
wettelijke eisen (7.3),

De studielast van elke opleiding en elke onderwijseenheid wordt uitgedrukt in studiepunten.
De studielast voor een studiejaar bedraagt zest¡g 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-opleidinq in het HBO is 60 EC (7.4b).
2.3 Studeerbaarheid. Een opleiding is zo ingericht dat een student redelijkerwijs in

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

De studielastnormen zijn geexpliciteerd en het programma is zo ingericht dat de opleiding
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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 programma.
2.4 Propedeuse. Elke hbo-opleiding heeft een propedeutische fase met als functie ori-

entatie, selectie en verwijzing van de student (7.8).
Aan de propedeutische fase ¡s 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 verkrljgen van inzicht 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 instellinq gelden en overeenkomstiq de wetteliike voorschriften.

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

over de inhoud van de tentamens en de examens (7,13),
De onderwijs- en examenregeling bevat in ieder geval informatie over (7,13):
a, aantal en volgtijdelijkheid van tentamens en de momenten waarop deze afgelegd kun-

nen worden,
b. de volgorde waarin, de tljdvakken 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 examencomm¡ss¡e. Het instellingsbestuur stelt per
opleiding of groep van opleidingen een examencommissie in (7.L2).

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.I2a). Het instel-
lingsbestuur zorgt dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de examencommis-
sie voldoende is gewaarborqd (7,I2b),
3.3 Taken examencomm¡ss¡e. 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 graad (7.L2),

De examencommissie (7.L2b):
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 geTntensiveerd 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 174 opleidingen in totaal. De analyse
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daarvan vond plaats op basis van informatie die op risico's duidde voor de naleving
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 en/of 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 examencommíssie.

Selectie opleidingen en instellingen
Van de dertig meest opvallende opleidingen (bij evenzoveel instellingen) is vervol-
gens de onderwijs- en examenregeling en/of de documentatie over de accreditatie
beoordeeld op grond van dezelfde aspecten. Vervolgens is een selectie gemaakt van
dertien opleidingen en instellingen die voor een onderzoek in aanmerking kwamen.
Daarvoor is een weging gemaakt van meer en minder 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 januari20L2 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 bacheloftrajecten;
. 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 20tl zijn de betrokken instellingen - en hun vertegenwoordigende or-
ganisaties de HBO-raad en de NRTO - schriftelijk over het onderzoek geTnformeerd.
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 onderzoeken
zijn alle aspecten beoordeeld.

Bezoek op locatie
Bij alle opleidingen heeft een bezoek plaatsgevonden door twee of drie medewerkers
van de inspectie, gedurende een dag. Voor het bezoek is de instellingen gevraagd
om de volgende documentatie toe te zenden:
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1. de onderwijs- en examenregeling 20|L/2OL2 zoals bedoeld in de WHW;
2. de studiegids van de opleiding;

3. eventuele aanvullende informatie die nodig is voor een goed beeld van:
a. het vrijstellingsbeleid en de vrijstellingsmogelijkheden van de opleiding;
b. de rol van de werkplek in de opleiding;
c. de opleidingsduur en studielast van de opleiding;
d. het maatwerkaanbod en het aanbod van verkorte of versnelde opleidingen;

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

Wij vroegen de instellingen om tijdens het bezoek informatie ter beschikking te heb-
ben over de werkelijke studielast, de examencommissie (besluiten, notulen) en te
selecteren studentendossiers (vrijstellingen, werkplekbeoordelingen, werkstukken,
behaalde resultaten). Tijdens het bezoek is in alle gevallen gesproken met het 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 zelf vervolgstappen zet en wat de inhoud daarvan is.

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

1. Studielast
Artikel 7.4b van de WHW bevat de norm voor de studielast van opleidingen in het
hoger beroepsonderwijs: 240 EC van 28 studie-uren. Artikel 7.14 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, onder e, van de WHW schrijft in dit ver-
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 dat zij zich kan verantwoorden over
de studielast van haar opleiding(en).
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Verbijzondering
Het belang van goede informatie over de werkelijke studielast neemt toe als één of
meer van de volgende situaties zich voordoet.
a. De opleiding wijkt qua vorm en/of inrichting af van wat op grond van de WHW

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

b' De opleiding heeft een gedifferentieerde studentenpopulatie op grond waarvan
onderscheidingen worden verwacht. Denk aan verschillen tussen bijvoorbeeld
vwo-instroom, havo-instroom, wel- en niet-verwante mbo-instroom, studenten
met een relevante werkkring en studenten zonder relevante werkkring, etc.
Vooral als een beroep wordt gedaan op de redenering dat bepaalde groepen
studenten sneller kunnen studeren dan gemiddeld, wordt verwacht dat dit tot 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 nieuwe curriculum gebaseerd zijn op ervaringsgegevens
van het oude programma of van andere opleidingen, en dat het realiteitsgehalte
van de uitgangspunten is getoetst.

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

Kenmerken van de student
Dat oudere studenten met werk- enlof 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-

3478620 (Ver)korte opleid¡ngen in het hoger ondemijs, rappodage Hogeschool NOVI
2t



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 gemaaK van de werkelijke
studielast. In deze berekening speelt veelal het aantal studieweken per jaar een rol,
in combinatie met gegevens over aantallen studie-uren per week. De WHW gaat
voor voltijdopleidingen uit van 42 studieweken per jaar, Dit beschouwen wij niet als
een hard voorschrift of een vaste norm: opleidingen kunnen hier redelijkerwijs van
afwijken. In het geval van zelfstudie en afstandsonderwijs ligt dat bijvoorbeeld ook
voor de hand. Studiejaren van 52 actieve weken achten wij uit oogpunt van 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 onderschrijft 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 toets¡ng.

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 waarin de geldende procedures en de rechten en plichten
van zowel de studenten als de opleiding zijn vastgelegd. De formulering van het
eerste en het tweede lid van aft.7.13 WHW is met het oog 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 oplossing. Een goede onderwijs- en examenregeling is dus ook
een belang van de opleiding zelf. Artikel 7.15 van de WHW schrijft in meeralgemene
zin voor dat goede informatie wordt verstrekt aan studenten en aan aanstaande
studenten.

Van'OER' naar'wettelijk voorgeschreven documentatie'
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Het begrip onderwijs- en examenregeling is in ons onderzoek ruim geinterpreteerd.
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-
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 verstrekt worden of toegankelijk zijn.

Informatie over de te realiseren eindkwalificaties
De wetgever verwacht op grond van art. 7.r3 lid 2 onder c in samenhang met arti-
kel 7.3,lid 2 van de wHW dat instellingen in de onderwijs- en examenregeling in-
formatie verstrekken over de te realiseren opleidingsspecifieke eindkwalificaties. Dit
impliceert dat de eindkwalificaties gerelateerd worden aan bijvoorbeeld de fasen in
de opleiding en aan (clusters van) afzonderlijke programmaonderdelen. Een 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 I van 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 I2,5 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
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afstudeeropdrachten die ontleend zijn aan de beroepspraktijk of in de beroepsprak-
tijk worden uitgevoerd. Naarmate de beroepspraktijkvormingscomponent 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 tripartiete overeenkomst tussen student, oplei-
ding en werkgever worden vastgelegd. Een duale opleiding is zodanig ingericht dat
het volgen van onderwijs gedurende een of meer perioden wordt afgewisseld met
beroepsuitoefening in verband met dat onderwijs (artikel 7.7 WHW). De studielast
van het deel van de duale opleiding dat wordt gevormd door de beroepsuitoefening
in verband met het onderwijs, bedraagt een door het instellingsbestuur in de 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.

Naleving voorschriften
Op grond van met name artikel 7.15 van de WHW verwachten wij bij de presentatie
van het opleidingsaanbod het volgende.
a. In elke communicatieve uiting (bijvoorbeeld: website, schriftelijk 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-geaccrediteerde vormen van opleidingen die
geen opleiding zijn in de zin van de WHW, dienen niet dezelfde naam te hebben.
Hetzelfde geldt voor geaccrediteerde opleidingen en namen van cursussen.

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

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

Wettelijke vooropleidingse¡sen, 2 1 +regeling
Artikel 7.29 van de WHW vermeldt: 'Het instellingsbestuur kan personen van eenen-
twintig jaar en ouder die niet voldoen aan de in artikel 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
Opleidi ng 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 (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.

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

Tijdens het onderzoek zijn diverse informatiebronnen gebruikt, waaronder:

1. De NOVl-website;
2. Onderwijs- en Examenreglement 2017-20L2;
3. Studiegids lC'l 20lt-2OL2;
4. Overzicht studentaantallen;
5. Aanvullende informatie t.b.v. Onderzoek Korte Trajecten;
6. Document Regelingen omtrent de afstudeerscriptie (ongedateerd, ingangs-

datum 1 september 2008);
7. Reglement examencommissie, april 2011;
8. Van een steekproef van ongeveer 15 studenten die de laatste 2 jaar afstu-

deerden bekeek de inspectie: het intakeverslag, werkgeversverklaringen en
behaalde resultaten/het gevolgde programma;

9. Notulen vergaderingen examencommissie;
10. Conceptsamenwerkingsovereenkomst Hogeschool NOVI - Geo-ICT opleidin-

gen, 1 december 2011;
11. Definitieve samenwerkingsovereenkomst Hogeschool NOVI - Geo-ICT oplei-

dingen, ondertekend op 21 augustus 2012;
12. Twee tripartiete overeenkomsten van de deeltijdopleiding bedrijfskunde;
13. Hobéon accreditatierapport informatie en communicatietechnologie, deeltijd

(december 2007) en NVAO besluit (februari 2009).

3478620 (Ver)korte opleidingen in het hoger ondemijs, rapportage Hogeschool NOVI
27



BI'LAGE IV: ZIENSWIJZE VAN HET INSTELLINGSBESTUUR

Zienswijze van Hogeschool NOVI naar aanleiding van de definitieve versie van de
rapportage (ver)korte en versnelde opleidingen in het hoger onderwijs van de instel-
ling Hogeschool NOVI d.d. 23 november 2012.

Inleiding
De Onderwijsinspectie heeft in 2072 de opleiding hbo-ICT van Hogeschool NOVI on-
derzocht. Jaarlijks stromen plm. 120 nieuwe studenten in in deze opleiding. In alle
gevallen betreft het mensen die al geruime tijd in de ICT op minimaal hbo-niveau
werkzaam zijn. Ze hebben vele vakdiploma's en certificaten behaald. Ze voldoen in
meer of mindere mate aan de kenmerken van doelgroepen die hogeschool NOVI
voor deze opleiding heeft gedefinieerd en beschreven in de studiegids. Mensen in
deze doelgroepen kunnen, mits ze aan gestelde voorwaarden voldoen, vrijstellingen
verkrijgen. Of de mensen die willen instromen aan de eisen die hogeschool NOVI
stelt voldoen, wordt vastgesteld in een intakegesprek.

Hogeschool NOVI heeft het initiatief genomen om met 6 andere niet-bekostigde ho-
gescholen die ook geaccrediteerd zijn voor een hbo-ICT-opleiding samen te werken
om gezamenlijk kernvakken te definiëren in het curriculum en deze op landelijk ni-
veau door een onafhankelijk gerenommeerd exameninstituut te laten examineren.
Dit zal een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de ICT-opleidingen en de
onafhankelijkheid van de beoordeling van de examens verder doen toenemen.

Hogeschool NOVI heeft nog 2 andere hbo-opleidingen; in totaal zijn er op jaarbasis
plm. 450 studenten die bij Hogeschool NOVI studeren. Hogeschool NOVI is derhalve
een kleine hogeschool die inspeelt op een beperkt aantal niches in de markt. Op
geen enkele wijze te vergelijken met de grote bekostigde hogescholen met veelal
tienduizenden voltijdsstudenten die over het algemeen geen algemene en specifie-
ke werkervaring hebben. Ervaren deeltijdstudenten kennen de context waarin vak-
inhoud zich in de praKijk aandient. Ook herkennen ze specifieke situaties, theorieën
etc. al snel. Die deeltijdstudent is in wezen elke dag met de stof bezig. Hij/zij kan
veelal de stof direct in de praktijk toepassen.

Studielast
De studielast voor een deeltijdstudent is meer dan de contacturen en het "huiswerk"
samen. Een belangrijk bestanddeel is ook het dagelijks werk waarin de stof kan
worden toegepast. De enige wijze om het niveau van een opleiding te beoordelen en
te vergelijken is door te kijken naar het eindniveau. Dat is wat NVAO bij de accredi-
tatie van de opleiding in 2009 heeft gedaan en dat heeft geresulteerd in een positief
oordeel met een pluim via voetnoten. Het beoordelen van het eindniveau is de be-
doeling geweest van de ministers van Onderwijs in de Europese Unie. In Europees
verband zijn afspraken gemaakt over het European Credit Transfer and Accumulati-
on System (EC[S). In de ECTS User Guide van de Europese Commissie wordt zelfs
gewaarschuwd tegen de door de Inspectie in haar onderzoek gehanteerde benade-
ring:

"Prior to estimating the workload associated with a programme or an educational
component, the learning outcomes should be defined. These learning outcomes are
the basis for choosing suitable learning activities and for a consistent estimation of
the workload necessary to complete them." (p.16)
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onze brancheorganisatie NRTO heeft in een brief van 18 september 2012 aan het
ministerie en de Inspectie namens de bij de vereniging aangesloten leden aangege-
ven tot een normenkader te willen komen waar alle partijen zich in kunnen vinden
en waar de aangesloten hogescholen zich aan committeren. De Inspectie geeft aan
met dit onderzoek en de ferme standpunten een maatschappelijke discussie los te
willen maken. Hoewel het nooit te laat is, had ook het rapport van de commissie
Schutte in 2003 en andere onderzoeken van de Inspectie zelf in de afgelopen jaren
hiervoor aanleiding kunnen en misschien wel moeten zijn. want nu komen hoge-
scholen in een daglicht te staan dat schadelijk is voor het imago van het hele bekos-
tigde en niet bekostigde deeltijdonderwijs. Ook de minister (in haar beleidsreactie)
en blijkbaar ook de hoofdinspecteur voor het Hoger Onderwijs zelf (in interviews in
de pers) zijn inmiddels deze mening toegedaan.

Examencommissie
Tot 2011 was onze examencommissie onderdeel van het onderwijsproces en had op
deze wijze een goed inzicht in de kwaliteit van de opleiding, de wijze van toetsing,
het tot stand komen van de beoordelingen en de afstudeerfase. Hierbij was de pro-
grammamanager van de opleiding als linking pin tevens voorzitter van de commis-
sie. Met de wet Versterking bestuur was deze constructie niet meer houdbaar. Im-
mers, de onafhankelijkheid van de examencommissie jegens het bestuur van de op-
leiding diende beter vorm te worden gegeven. De nieuw ingestelde examencommis-
sie meende haar wettelijke taak het beste te vervullen als ze niet direct onderdeel
zou zijn van het onderwijsproces maar meer op basis van audits en reviews zou
werken. Dit om haar onafhankelijkheid te bevorderen. Het bestuur heeft op instiga-
tie van de examencommissie na een proef in de volle breedte van de opleidíng het
zgn.4-ogenprincipe doorgevoerd, zodat de docent niet als enige komt tot een be-
oordeling van tentamens. Deze maatregel heeft een positieve bijdrage geleverd aan
een meer objectieve wijze van beoordelen, wat de kwaliteit van de toetsing ten goe-
de komt.

De Inspectie is van mening dat deze manier van borgen van kwaliteit niet de door
de wet bedoelde insteek heeft. De Inspectie wil dat de examencommissie onderdeel
wordt van het onderwijsproces en binnen dat proces de kwaliteit van de toetsing
e.d. bewaakt.

Documentatie en informatievoorziening
voor iedereen die bij onze hogeschool werkt is DE drijfveer om mensen te helpen
zichzelf te ontplooien in hun professie en als mens, gebaseerd op de individuele be-
hoeften. We hebben doelgroepen gedeflnieerd en spreken deze doelgroepen aan
met een gerichte opleiding, die deel uitmaakt van de geaccrediteerde hbo-opleiding

Het is ons niet duidelijk waarom de Inspectie aangeeft dat het logo van NVAO alleen
bij de 4-jarige opleiding kan worden geplaatst. Mensen kiezen er soms voor om stap
voor stap naar het eindniveau te "groeien". En wij spelen daarop in met onze infor-
matievoorziening.

De Inspectie is van mening dat alle informatie over de opleiding vooraf aan (potenti-
ele) studenten moet worden uitgereikt. Daaraan zullen wij voldoen. Wij meenden te
kunnen volstaan met het verschaffen van de relevante informatie op het moment
dat de informatie gewenst of noodzakelijk is.

De Inspectie is van mening dat wij onvoldoende documenteren. Volgens de wet
moet een hbo-opleiding een propedeusejaar hebben. Onze doelgroep heeft geen
interesse in een propedeusejaar omdat zij geen brede oriëntatie wensen om te kun-
nen afwegen of ze de goede opleiding gaan vervolgen. Onze doelgroep heeft zo,n
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oriëntatie al lang achter de rug. Ze heeft gekozen voor een carrière in de ICT en
heeft de opleiding nodig om de carrière te vervolgen. Desondanks hebben wij (om
aan de eis van de Inspectie te voldoen) inmiddels een propedeusejaar opgenomen.

De Inspectie heeft kritiek op de wettelijke documentatie van de opleiding (Onder-
wijs- en Examenregeling, OER). Ze constateert dat de documentatie die onderdeel is
of hoort te zijn van dit OER te veel verbrokkeld is en op onderdelen niet geheel con-
sistent is. Dit is direct opgepakt en per 1 september 2012 is een aanzienlijke verbe-
tering op dit punt doorgevoerd. In de loop van 20t3 zal een 2e verbeterslag worden
doorgevoerd, zodat per 1 september 2013 de documentatie van de opleiding geheel
conform de betreffende artikelen van de WHW ingericht is.

Vrijstellingen voor tentamens en stages
Bij ons is het verkorten van een opleiding geen doel op zich maar een resultaat naar
aanleiding van een zorgvuldig intakeproces dat alle studenten ondergaan op indivi-
duele basis. Wij zijn niet uit op het verlenen van vrijstellingen; het is niet in ons
primaire belang als je het commercieel bekijkt. Want iedere vrijstelling die wordt
verleend zorgt voor een lagere prijs die deelnemers moeten betalen. Dat wij toch
veel vrijstellingen verlenen, komt door de doelgroepen die wij bedienen. Het zijn
mensen die al vele jaren op hbo-niveau in het vakgebied werkzaam zijn, relevante
certificaten hebben gehaald en relevante kennis en inzicht hebben opgedaan.

Als wij een hbo-diploma verstrekken is dat omdat de student deze heeft verdiend.
Niet om daarmee omzet te maken want wij als niet-bekostigde hogeschool worden
niet betaald naar het aantal afgestudeerde studenten. Bij ons heeft studierendement
een andere invulling dan bij het bekostigde onderwijs; bij ons kijken we naar de
student die ondersteuning krijgt bij zijn of haar carrière en bij zijn of haar functione-
ren in de praktijk.

De Inspectie is van mening dat de reden voor verleende vrijstellingen onvoldoende
onderbouwd en vastgelegd is. Deze kritiek nemen we ter harte. Per 1 september
2OI2is als eerste stap in de verbetering doorgevoerd dat we de onderbouwing van
de beslissing op grond waarvan vrijstelling wordt verleend nu per vak waarvoor vrij-
stelling wordt verleend documenteren.

Het ligt voor de hand dat mensen die op voldoende (hbo-)niveau werkzaam zijn in
het vakgebied waar de opleiding zich op richt, vrijstelling verkrijgen voor stages. De
Inspectie is van mening dat de grond waarop vrijstelling wordt gegeven, niet goed
gedocumenteerd is, ondanks het feit dat de werkgever c.q. de manager van de toe
te laten student voor die werkervaring instaat en er voor tekent. Wij zullen de eisen
die gesteld worden aan zo'n stage beschrijven en per individuele toe te laten student
aangeven in welke mate hij of zij aan deze stagedoelstellingen voldoet.

Afrondend
NOVI is nu plm. 16 jaar een door de minister aangewezen hogeschool of zoals dat
in de nieuwste versie van de WHW heet: Rechtspersoon Hoger onderwijs. De eerste
jaren hebben we de kwaliteit van onze opleiding op vrijwillige basis laten toetsen
door een bureau dat deze bevoegdheid kreeg van NVAO. In de loop der jaren zijn
hier twee verschillende bureaus bij betrokken geweest. Deze instellingen hebben ons
goed geholpen bij de inrichting van onze opleidingen. In 2009 is de eerste formele
accreditatie door NVAO een feit. Steeds was de kwaliteit op orde. Vaak kregen we
complimenten over onze manier van lesgeven, de kwaliteit van onze docenten en
werd het eindniveau van onze afgestudeerde studenten als voorbeeld gesteld.
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In al die jaren heeft de Onderwijsinspectie geen reden gezien om onze instelling
en/of onze opleidingen aan een onderzoek te onderwerpen. De hoofdinspecteur van
het Hoger Onderwijs van de Inspectie heeft aangegeven dat de belangrijkste reden
om het onderzoek naar (ver)korte trajecten te starten was om een maatschappelijke
discussie los te maken over de studielast van het deeltijdonderwijs. Hoewel wij van
mening zijn dat het ministerie, de NVAO en ook de Inspectie deze discussie ook
zonder specifiek onderzoek jaren geleden al had kunnen voeren, lijkt het er nu op
dat partijen een aanvang maken om deze discussie aan te gaan en met nieuwe
richtlijnen te komen hoe de studielast dient te worden bepaald. Wij zijn blij met deze
discussie, zullen daar via onze brancheorganisatie NRTO een bijdrage aan leveren en
zullen ons aan de resultaten ervan committeren.

Graag zijn wij bereid de verbeteringen die wij al hebben doorgevoerd en de komen-
de maanden zullen doorvoeren te laten toetsen door de Inspectie en zien het eind-
oordeel eind 2013 met vertrouwen tegemoet.

Utrecht, 11 december 2OI2

W.g.
J. Sietsma, algemeen directeur
Prof. Th. Mulder, voorz¡tter bestuur
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Thuis studeren voor het officieel
erkende HBO getuigschrift.
Een HBO getuigschr¡ft is een waardevol bezil. Dit officiële landelijke erkende getuigschrift biedt
uitstekende kansen op een prachtige loopbaan. Misschien heeft u al langer plannen om een
studie te beginnen, maar is het er nooit van gekomen. Door drukte op het werk, een druk ge-
zinsleven of doordat u niet in de gelegenheid bent om elke dag naar school te gaan. Dat hoeft
ook nietl De NHA maakt het mogelijk om thuis, in uw eigen tempo zo'n waardevol getuigschrift
te halen. Met de modernste studie-facilìteiten en voor het laagste lesgeld van Nederlandl

De enorme ervaring van de NHA, al 75 iail één van Nederlands grootste opleiders, staat ga-
rant voor een prettige en duidelijke manier van studeren! U kunt bil Hogeschool NHA al in 3 jaar
een officieel erkend HBO-getuigschrift halen!

HBO Bachelor-opleidingen die Hogeschool NHA verzorgt, zijn geaccrediteerd door de NVAO,
de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie. Hogeschool NHA is erkend door de Minis-
ter van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen als aangewezen hogeschool, op grond van de
WHW (Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek). Alle afdelingen van de
NHA zijn bovendien ISO 9001 gecerlificeerd. Hiermee wordt de kwaliteit nog eens extra on-
derstreept.

Daarbij profiteert u van de voordelen van flexibel studeren. U hebt volop vrijheid, want u kunt
op elk moment met uw studie beginnen en bent niet aan school- of collegejaren gebonden. U
bepaalt zelf waar en wanneer u sludeert en u kiest uw eigen studietempo. Zo is de opleiding
ook perfect te combineren met een lulltime baan. ls dit het geval, dan kunt u in veel gevallen de
stage lopen bij uw eigen werkgever. ldeaall Ðe lesstof krijgt u per studiejaar helemaal compleet
lhuisgezonden. Extra boeken kopen is dus niet nodig.

Onze ervaren docenten zorgen ervoor dat u er nooit alleen voorstaat. U kunt met uw vragen (via in-
ternet) bij hen lerecht en zij voorzien uw huiswerk van leerzame aantekeningen. Veel docenten zijn
werkzaam in het onderwijs en het bedrijfsleven en weten daardoor precies welke onderdelen extra
aandacht vergen. Tevens kunt u via NHA studentenplaza in contact komen met medestudenten.

Al onze HBO Bachelor-opleidingen zijn opgezet volgens de nieuwste onderwijsmaatstaven:
e,9mpe,t-eX!e Sefic_ht, D¡t betekent dat de opleiding extra goed aansluit op de praktilk!

De tentamens vinden meerdere keren per jaar plaats, op locaties bij u in de buurt of in Utrecht.
Mocht u onverhoopt niet slagen voor een afsluitend examen, dan. bieden wij examengarantie
en leidt de NHA u gratis op voor het herexamen. Tijdens de opleiding kunt u ook nog eens
diverse, officiële branche-erkende vakdiploma's behalenl

Vrijheid, kwaliteit en service tegen de laagste lesgelden van Nederland. Daar staat de NHA al
jarenlang voor garånt. Ons team van deskundige adviseurs en docenten staat nu en tiidens uw
studie voor u klaar. Zo benl u verzekerd van een goede doorloop en kunt u zich volledig op de
studie richten met een waardevol getuigschrift als eindresultaat.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze studiegids, bel ons dan gerust op nummer 077-
3067000 of stuur een e-mail naar info@nha.lrl.

Wij zijn u graag van dienst.

Directeur
Hogeschool NHA
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Deze studiegids bestaat uit twee delen. Voorin de gids staan de volledige HBO-
opleidingen, en achterin de gids worden de HBO-Basisopleiding, -leergangen en
-cursussen belicht.

HBO Bachelor-opleidingen

Deze opleidingen leiden op voor het officieel erkende HBO-getuigschrift en voor de
Bachelor titel. Dit getuigschrift wordt veel gevraagd door bedrijven en instellingen en

heeft precies dezelfde waarde als het diploma uit het reguliere dag- en avondonderwijs.
Hogeschool NHA is erkend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap-
pen als aangewezen hogeschool op grond van de WHW (Wet op het hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek).
Deze volledige opleidingen bereiden u in 3 jaar helemaal voor op de praktijk (compe-
tentiegericht!). Niet alleen is het complete lesmateriaal bijzonder praktisch van opzet,
maar ook de praktíjkcomponent zorgt ervoor dat alle kennis ín praktíjk wordt gebracht.
Heeft u al een baan die aansluit op de studie, dan kunt u in veel gevallen de praktijk-
opdrachten bij uw huidige werkgever maken. Heeft u geen werkplek die aansluit op de
opleiding, dan dient u tijdens de opteíding een passende stageplek te zoeken.

HBO-Basisopleiding.

Dil oriéntatietraject is bedoeld voor iedereen die:
- De HBO Bachelor-opleiding te lang vindt duren.
- Twijfelt of de HBO Bachelor-opleiding iets voor hem/haar is.

- Geen passende werkplek heeft én niet in de gelegenheid is om stage te lopen.
- Niet beschikt over de vereiste vooropleiding.
- Gewoon kennis wil maken met een HBO Bachelor-opleiding.

ln dit traject wordt een aantal modules uit het eerste HBO jaar behandeld. Zo kunt u
kennis maken met de Bachelor-opleiding en ervaren of u het niveau aankunt.

U verdiept en verbreedt er uw kennis mee binnen het betreffende vakgebied en werkt
aan uw toekomst. Hierna kunt u met vrijstellingen instromen in de HBO Bachelor-oplei-
ding van uw keuze.

Kies de opleiding die bij u past.

l' ,.ì ,¡ ": ".;¡ ::,. 1, "
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Kwaliteitsgaranties.

Erkend door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Hogeschool NHA is erkend door de minister van Onderwils, Cultuur en Wetenschap-
pen als aangewezen Hogeschool, op grond van de WHW (Wet op het Hoger onder-
wijs en Wetenschappelijk onderzoek).

NVAO-Accreditatie.

De Bachelor-opleidingen van Hogeschool NHA zijn geaccrediteerd door de NVAO
(Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie), een ijzersterke kwaliteitsgarantie!

ISO 9001 gecertificeerd.

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle afdelingen van de NHA zijn ISO 9001
gecertificeerd. Dit certificaat heeft o.a. betrekking op het ontwikkelen en actualiseren
van opleidingen, het didactisch begeleiden van studenten, het ontwikkelen en afne-
men van tentamens en examens, de logistiek en de klantenservice. Hiermee wordt de
kwaliteit van de NHA en haar opleidingen nog eens extra onderstreept.

Onderzoek wijst uit: Studenten zeer tevreden over de NHA!

Onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door New-
com Research en Consultancy (verbonden aan
de Universiteit van Twente) wijst uit dat studen-
ten van de NHA bijzonder tevreden zijn over de
opleidingen, de begeleiding, de service en de
prijsstelling. Het beoordelingscijfer I spreekt
boekdelen.

Raad van Toezicht.

De raad van toezicht bestaat uit ervaren men-
sen uit het onderwijs en de praktijk. Zij beoor-
delen doorlopend de algemene gang van zaken
binnen de hogeschool. Tevens brengt de raad
advies uit over de invulling van het onderwijs
en draagt daarbijzorg voor een zorgvuldige af-
weging van belangen voor allen die bij de op-
leiding betrokken zijn. Verder bewaakt de raad
dat de opleidingen optimaal blijven aansluiten
op de maatschappelijke ontwikkelingen en ei-
sen van het bedrijfsleven.

Extra erkende diploma's zonder extra
studie.

De NHA werkt nauw samen met toonaangevende organisaties, en dit biedt veel voor-
delen voor onze studenten.

Veel tentamens van onze bacheloropleidingen kunt u namelijk afronden met een di-
ploma van een brancheorganisatie, zoals van de Associatie of van het NIMA. Deze
diploma's staan meteen goed op uw cv. En dat zonder extra studie!

De NHA werkt o.a. nauw samen met: Nima, Nemas, Exin, Sepr, Associatie, SEFD,
SVMnivo, Exact, alles draait om kwaliteit en continuiTeit en ook onze partners staan
hierom bekend.
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NHA biedt beste prijs-kwaliteitverhouding van Nederland.

248 opleidingsinstituten zijn onlangs beoordeeld door hun cursisten. De NHA
{Nationale Handelsacademie} scoort in dit onderzoek een prachtige 9" plaats.
Hiermee laat de NHA andere afstandsopleiders ver achter zichl Binnen de ca-
tegorie 'kwaliteit cursusmateriaal' zijn we ook nog eens op de 4' plaats geëin-
digd.
Binnen de calegorie 'prijs-kwaliteitverhouding' zijn we uitgeroepen tot de voor-
deligste opleider van Nederland: plaats 1.

Binnen de categorie 'waarmaken van de verwachtingen' zijn we eveneens op
plaats I geéindigd, gedeeld met Fontys hogeschool en Nyenrode.

Ook werknemers van veel grote bedrijven ziin door de NHA opgeleid.

Naast particulieren heeft de NHA de afgelopen jaren ook veel werknemers
van talloze bedrijven en instellingen opgeleid. O.a. voor de . NS o Rank
Xerox . KPN o Rabobank ¡ Maxwell ¡ Claudia Sträter . Heineken .
Unilever r Koninklijke Sphinx ¡ Edet ¡ Nefit o American Express o Amici
. Texaco ¡ Lease plan ¡ Achmea ¡ Adecco . Aegon ¡ Atos Orígin r
Belastingdienst . Capgemini . Essent . FBTO . Hema . lkea . Kamer
vanKoophandel . Mexx ¡ Océ. Ohra. Philips ¡ SonV. V&D. Yacht
. Ahold . Mínísterie van Just¡t¡e . Nike . Bruna r Leolux ¡ Akzo Nobel ¡
Universiteit van Amsterdam ¡ Unigro ¡ Blokker ¡ Nationale Nederlanden
. ABN-Amro r DHL ¡ Univé . Phillip Morri . Diaconessehuis Utrecht r
VU medisch centrum ¡ ÐSM . ING bank . duizenden midden- en kleinbe-
driiven . tal van gemeenten . ministeries r universiteiten ¡ ziekenhuizen
en huisartspraktijken r diverse relntegratiebedrijven en het Uwv.
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Voordelen van studeren bij
Hogeschool NHA:
1. Opleidingen voor een officieel HBO-diploma.

Het HBO getuigschrift dat je via Hogeschool NHA behaalt, is erkend en heeft precies
dezelfde waarde als een getuigschrift dat je bij andere hogescholen kunt behalen. ln
het HBo onderwijs wordt in de wetgeving niet gesproken over diploma's maar over
getuigschriften. HBo Bachelor opleidingen die Hogeschool NHA verzorgt zijn geac-
crediteerd door de NVAO, de Nederlands vlaamse Accreditatie organisatie.

Erkend door het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen.

Hogeschool NHA is door het ministerie van OC&W aângewezen als rechtspersoon
voor Hoger onderwijs op grond van de wHW (wet op het Hoger onderwijs en weten-
schappelijk onderzoek)^ Hierdoor bent u verzekerd van een goede kwaliteit en inter-
nationale erkenning.

Bachelor-masterstructuur.

Binnen het hoger onderwijs (de verzamelnaam voor hogescholen en universiteiten) is,
om het studeren en werken in andere landen gemakkelijk te maken, in de landen van
de Europese Unie de bachelor-masterstructuur (BaMa) ingevoerd. Dit geldt ook voor
Nederland.

Met de komst van de bachelor-masterstructuur zijn we tevens overgegaan op een Eu-
ropees systeem van studiepunten (ÊCTS). Een ECTS-punt staat voor 28 uur studeren.
Een complete HBO-opleiding bestaat uit 240 EoTS-punten. Het eerste studiejaar, de
propedeuse bestaat uil 60 ECTS-punten.

Na het afronden van de bachelor-
opleiding kunt u doorstromen ín een
masteropleiding aan een hogeschool
of universiteit in Nederland of het bui-
tenland. Dankzij de uniforme BaMa-
slructuur weet iedereen in Europa de
waarde van uw diploma in te schat-
ten.

Dit houdt tevens in, dat wanneer u
het HBO-getuigschrift aan het eind
van uw studie bíj Hogeschool NHA
behaalt, u zich "Bachelor" mag noe-
men.

Het begon 75 iaar geleden.

De basis voor de NHA werd 75 jaar
geleden gelegd door een onderwijzer
die mensen wilde helpen die vooruit
wilden komen en daarvoor afstands-
onderwijs kozen. Dat helpen tegen
betaalbaar lesgeld is altijd gebteven
en daarom volgden naar schatting
meer dan 2.000.000 mensen met
succes en veel plezier de diverse cur-
sussen en opleidingen van de NHA.
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2. Flexibel studeren in uw eigen tempo.

Het verschil tussen dag- en avondopleidingen en afstandsonderwijs zit hem niet in
de waarde van het getuigschrift of de titel die u krijgt, maar in de wijze waarop u het
getuigschrift haalt.

Studeren bij Hogeschool NHA betekent veel vrijheid, perfecte service en een ont-
spannen studie door de goede, persoonliike begeleiding en het praktische lesmate-

riaal. Door de efficiente manier waarop de opleidingen
zijn samengesteld, wordt u bovendien in staat gesteld
om het diploma al in 3 jaar i.p.v. 4 jaar te behalen.

U kunt op elk moment starten.

Het hefe jaar door, op elk gewenst moment kunt u b¡i
ons met uw opleiding beginnen. U hoeft dus niet te
wachten tot de start van een nieuw schooljaar. Dankzij
deze flexibele instroom verliest u geen tijd en kunt u
direct van start.

U studeert wanneer het u uitkomt.

Onze opleidingen zijn perfect te combineren met een
(fulltime)baan. Ook uw hobby's en verenigingsleven
hoeft u niet op te zeggen. U heeft geen verplichte les-
avonden maar studeert wanneer het u uitkomt.

Het is wel het prettigst om op vaste tijden te studeren,
maar u kunt uw studieschema gemakkelijk aanpassen
voor een familiefeestje, avondje uit of vakantie, Boven-
dien bent u niet verplicht om uw studie tot het einde bij
ons te volgen. U kunt na elk jaar stoppen. De behaalde
studiepunten blijven hun waarde behouden.

U studeert waar u wilt.

U hoeft niet naar school, maar bepaalt zelf waar u stu-
deert. Haasten om op tijd op school te zijn of rijden in
de file is er dus niet bij. U studeert gewoon lekker in uw
eigen vertrouwde omgeving.

U studeert in uw eigen tempo.

U bepaalt zelf uw tempo. Heeft u even minder tijd door
vakantie of drukte op het werk, dan studeert u gewoon
wat fangzamer. Heeft u op een ander moment meer
tijd, dan studeert u weer sneller als u dat wilt.

U mag 3 jaar + 3 jaar lang huiswerk insturen.

Onze HBO-opleidingen zijn zo opgezet dat u binnen 3
jaar uw HBO-diploma kunt behalen. U bepaalt echter

altijd uw eigen studietempo. Lukt het u niet binnen 3 jaar uw opleiding af te ronden,
dan is dat geen probleem. U betaalt maximaal 3 jaar lesgeld, maar u mag liefst 6 jaar
lang gebruik maken van de begeleiding van onze ervaren docenten en deefnemen aan
de examens. Aan die begeleiding zijn voor u geen extra kosten verbonden. Zo bepaalt
u zelf uw studietempo en de studieduur.
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3. Deskundige begeleiding door vriendelijke
docenten en studiebegeleiders.

Alleen vakbekwame en hartelijke docenten en docentes komen in aanmerking voor
een aanstelling bij Hogeschool NHA. Heel belangrijk is dat ze over een enorme erva-
ring beschikken en natuurlijk de juiste bevoegdheden hebben.

Vriendelij ke vakdocenten.

Maar de NHA vindt het minstens zo belangrijk dat het vrlendelijke docenten zijn. Uw
docenten en docentes hebben maar een doel voor ogen: U helpen, steunen en advi-
seren. Elke docent heeft zijn eigen specialisme en neemt de tijd voor u, Net zo lang
tot u geslaagd bent.

U kunt bij uw docent terecht voor het corrigeren van uw huiswerk en voor extra vra-
gen over de lesstof. Het contact verloopt via het uiterst moderne Studentenplaza van
Hogeschool NHA.
Veel NHA-docenten zijn als auteur betrokken bij de ontwikkeling van de lesstof. U bent
dus verzekerd van professionele, praktilkgerichte begeleiding en van lesstof die goed
aansluit op de tentamens en op de praktijk.

Ervaren hoofddocent per opleiding.

De hoofddocent heeft de supervisie over uw opleiding en stuurt meerdere vakdocen-
ten aan. Deze vakdocenten zijn de specialisten binnen het betreffende vakgebied.
Dankzij deze aanpak bent u verzekerd van een praktilkgerichte en kwalitatieve studie-
ondersteuning.

Uw persoonlijke studieloopbaan-begeleider helpt u met uw studievragen.

Voor al uw studievragen kunt u via telefoon, email of persoonlijk terecht bij uw studie-
loopbaan-begeleider. Uw studieloopbaan-begeleider informeert u en stimuleert u tij-
dens uw stud¡e. Ook wanneer u hulp nodig heeft bij de planning kunt u een beroep
doen op uw studieloopbaan-begeleider. Zo staat u er nooit alleen voor en boekt u de
beste resultaten.

Contactdagen in Utrecht.

Vier keer per iaar bieden wíj u (vrijblijvend) de mogelijkheid om gratis deel te ne-
men aan onze Hogeschool-
contactdagen, in Utrecht. U
ontvangt hiervoor tijdens de
opleiding de uitnodigingen.
Op deze contactdagen wor-
den thema's behandeld als:
optimaal studeren; hoe pak
je een scriptie aan; time ma-
nagement workshops enz.

Aansluitend aan zo'n con-
tactdag kunt u ook een
persoonlijk gesprek voeren
met een studieloopbaan-
begeleider van Hogeschool
NHA. Dankzij de persoonlij-
ke (één-op-één) begeleiding
krijgt u alle aandacht!

I
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4. Competentiegericht onderwiis met minder
tentamens.

De compleet nieuwe HBO Bachefor-opleidingen van Hogeschool NHA zijn ontwikkeld

conform de nieuwste richtlijnen voor het competentie-gerichte onderwiis.

Perlecte aansluiting op de praktijk.

De nieuwe richtlijnen binnen het onderwijs stimuleren een nog betere aansluiting van

de opleidingen op de beroepspraktijk. Dit impliceert o.a. dat er geen overbodige les-

stof wordt behandeld. De lesstof haakt in op de werkpraktijk en dit maakt uw oplei-

ding bij hogeschool NHA levendiger en prettiger.

Heeft u al een baan binnen het vakgebied, dan kunt u de lesstof meteen toepassen in

de praktijk. Heeft u nog geen baan die aansluit op de opleiding, dan kunt u de lesstof

toepassen tijdens de praktijkstage'

Minder tentamens = tijdwinst.

Competentiegericht onderwijs houdt in dat níet ieder vak meer hoeft te worden af-

gesloten met een tentamen. Wel wordt per onderwijseenheid een tentamen afgelegd
om de voortgang van uw studie in beeld te brengen. Daarnaast worden onderdelen
vaak afgesloten met zogenaamde action learning opdrachten. Ðit ziin opdrachten die

u op de werkplek kunt uitvoeren. Heeft u nog geen relevante werkplek, dan maakt u

hiervoor in de plaats zogenaamde simulatie opdrachten'

Deze opdrachten maken uw studie extra boeiend en zorgen ervoor dat u de opgedane

kennis meteen praktijkgericht gaat vertalen en benutten. Bijkomend voordeel voor

mensen die een thuisstudie volgen is, dat u tijdens de opleiding slechts enkele tenta-

mens dient af te leggen. Dit bespaart u reistijd en -kosten en helpt u de opleiding nog

llexibeler en voordeliger te doorlopen.

Afsluitende examens

Na het eerste jaar kunt u op basis van een af-
sluitend examen het propedeuse getuigschrift
behalen. Aan het eind van de complete opleiding
legt u een afsluitend examen af dat bestaat uit de
beoordeling van het, tiidens de opleiding, opge-
bouwde portfolio en de verdediging van uw af-
studeeropdracht.

Plan uw persoonlijke leerweg.

Tijdens onze competentie gerichte opleidingen
gaat u, ondersteund door uw studieloopbaan-
begeleider van de NHA, uw eigen persoonlijke
leerweg samenstellen. Aan de hand van de POP's
(Persoonlijke Ontwikkel Plannen) en PAP's (Per-

soonlilke Actie Plannen) bepaalt u voor uzelf de
optimale weg naar het officiële getuigschrift toe.

lÛOa/o examen - garantie.

Mocht u onverhoopt niet slagen voor een afslui-
tend examen, dan bieden wii examen-garantie en

leidt Hogeschool NHA u gratis op voor het her-
examen.

1t
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5. U kunt tijdens de opleiding extra branche-
erkende diploma's halen.

Dankzij de nauwe banden die Hogeschool NHA onderhoudt met bedrijven, overheden
en brancheorganisaties kunnen wij kwalitatieve opleidingen aanbieden die aansluiten
op de vraag van bedrijfsleven en instellingen. Onze studieprogramma,s worden mede
na overleg met deze instanties bepaald.

Tijdens de complete opleiding vinden er twaalf tentamens plaats (gemiddeld 4 per
jaar) en twee afsluitende examens.

Extra erkende diploma,s zonder extra studie.

De NHA werkl nauw samen met toonaangevende organisaties, en dit biedt veel voor-
delen voor onze studenten. Veel tentamens van onze Bachelor-opleidingen kunt u
hierdoor afronden met een diploma van een brancheorganisatie, zoals van de Associ-
atie of van het NIMA of de NEMAS. Deze erkende diploma,s staan meteen goed op uw
cv. En dat zonder extra studie!

Deze tentamens worden nagenoeg allemaal flexibel afgenomen. Dit betekent dat u
ongeveer maandelijks tentamen kunt doen, op een lokatie bij u in de buurt. Het tenta-
mengeld betaalt u bij aanmelding aan de exameninstantie. Ù t<unt bijveelvakken dus
kiezen voor het tentamen van Hogeschool NHA of voor het tentamen van de branche
organisatie.

Tentamens die door Hogeschool NHA worden afgenomen vinden vier keer per jaar
plaats in utrecht en kosten slechts € 42,s0 per tentamen. u kunt op een dag twee
tentamens afleggen' waardoor u per studiejaar slechts 2 keer voor tentamen naar
Utrecht hoeft. De twee afsluitende examens kosten elk € i25,_.

NHA*
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6. Gegarandeerd de voordeligste van Nederland.

Ðe opleidingen van Hogeschool NHA zijn gegarandeerd de voordeligste afstandsop-
leidingen van Nederland. Bijelke HBO Bachelor-opleiding zijn de studiekosten bij het
lesgeld inbegrepen. U hoeft dus geen boeken meer aan te schaffen en geen colle-
gegeld meer te betalen. U hoeft alleen maar rekening te houden met tentamengeld
en eenmalig € 25,- inschrijigeld. Als u het lesgeld vergetijkt met dat van andere oplei-
dingsinstituten, dan ziet u dat u elk jaar vele honderden euro's bespaart.

Vrijstellingen.

Door de vele vrijstellingsmogelijkheden
kunt u extra besparen op uw lesgeld
en de opleiding nog sneller doorlopen.
Of u in aanmerking komt voor een of
meerdere vrijstellingen, leest u bij de
informatie over de verschillende op-
leidingen in deze gids. U kunt het les-
geld betalen in maandelijkse termijnen,
maar als u ervoor kiest om het lesgeld
van het eerste studiejaar ineens te be-
talen, dan bespaart u een behoorlijk
bedrag.

Belastingvoordeel en vergoedin-
gen; de fiscus betaalt mee.

Over het algemeen kunt u studiekosten
fiscaal a{trekken. Hierbij moet u den-
ken aan kosten als lesgeld, tentamen-
geld, afschrijving van een computer,
enzovoort. Wanneer de studie erop ge-
richt is om je positie te verbeteren, dan
kunt u studiekosten meestal aftrekken
(na aftrek van een bepaald drempelbe-
drag). Volgt u een studie om uw ken-
nis op niveau te houden, dan kunt u
de kosten opvoeren als aftrekbare be-
roepskosten. Wanneer u een bijstands-
uitkering ontvangt, kunt u in aanmer-
king komen voor een vergoeding van
studiekosten. lnformeer hiervoor bij de

sociale dienst in uw gemeente. Wanneer u een WW of WAO-uitkering ontvangt, kunt u
ook in aanmerking komen voor een vergoeding van studiekosten. lnformeer hiervoor
bij UWV Werkbedrijf.

Betaalt uw werkgever mee?

Aarzel niet om uw werkgever te vragen om u bij uw studie financieel te steunen. Uw
werkgever heeft namelijk ook profijt van de studie die u volgt. U ontplooit uzelf en gaat
uw talenten beter benutten. Bovendien doeî u alles in uw eigen lijd. Bespreek gerust
de mogelijkheden met uw chef of de personeelsfunctionaris. Wanneer uw werkgever
de studiekosten betaalt, kan hij onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van de
Wet Verm indering Afdracht Loonbelasting (WVA).
De afdrachtvermindering is maximaal €.2738,- per iaar. Meer info over de Wet Ver-
mindering Afdracht Loonbelasting (WVA) is te vinden op: www.belastingdienst,nl )

zakelijk , personeel en loon ' , afdrachtverminderíngen.
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7. Modern studeren via NHA studentenplaza.

Hogeschool NHA heeft een uiterst modern Studentenplaza ontwíkkeld. Studeren via
dit plaza biedt u talvan extra mogelijkheden:

Contact met uw persoonlijke docenten.

Huiswerkopdrachten stuurt u eenvoudig naar uw eigen docent
via ons studentenplaza. Ook uw vragen over de lesstof richt u
via dit plaza aan uw docent. Hierdoor kunt u de voortgang zelf
optimaal volgen en bent u verzekerd van snelle antwoorden. U
krijgt toegang tot deze beveiligde leeromgeving (https:) via een
unieke inlogcode.

Contact met uw studieloopbaanbegeleider.

Ook alle studievragen kunt u via het plaza ínzenden. Deze richt
u aan de NHA, waarna uw studieloopbaanbegeleider deze met
u terugkoppelt. Natuurlijk kunt u ook telefonisch vragen stellen
aan de studieloopbaanbegeleider. Wij vinden een persoonlijk
contact en korte lijnen erg belangrijk. Uw studieloopbaanbe-
geleider beoordeelt tevens uw persoonlijke ontwikkel- en ac-
tieplannen.

Contact met medestudenten.

Op het plaza kunt u een eigen profiel aanmaken als u in contact wilt komen met mede-
studenten die dezelfde opleiding volgen en ongeveer tegelilk met u z¡¡n begonnen. Zo
kunt u samen ervaringen uitwisselen, samen studeren of een keer samen afspreken.
U ziet dat u er, ondanks het feit dat u zelfstandig studeert, zeker niet alleen voorstaat.

Tentamen- en huiswerkresultaten in een oogopslag.

Al uw resultaten worden opgeslagen in uw eigen portfolio. Deze kunt u elk moment
raadplegen en uitprinten. Zo heeft u altijd uw vorderingen goed in beeld. Ook voor een
werkgever kan dit prettig zijn, wanneer deze de opleiding voor u betaalt.

Aanmelden voor tentamens.

Op het plaza vindt u alle informatie over de tentamens. U kunt zich hierdoor eenvoudig
aanmelden voor een tentamen. Alle informatie heeft u zo overzichtelijk bij de hand.

Proeftentamens.

Om goed voorbereid naar een tentamen te gaan, zijn er diverse proeftentamens te
vinden in het lesmateriaal. Deze proeftentamens worden volgens tentamennormen
nagekeken door uw docent. Zo weet u meteen of u klaar bent voor het tentamen.

Mediatheek en downloads.

Soms is het prettig om extra informatie te lezen over een bepaald vakgebied. ln onze
digitale mediatheek vindt u tips om uw kennis nog verder te verbreden. Niet verplicht,
maar vaak erg boeiend en leerzaam. Om de opleídingen goed te laten aansluiten op
de actualiteit, wordt er zo nu en dan extra informatie verstrekt of informatie aange-
past. Deze inlo is te vinden onder de categorie downloads.
De nieuwe, digitale leeromgeving Studentenplaza zorgl voor een optimale communi-
catie en overzichtelijke registratie tijdens uw studie bij Hogeschool NHA.
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Stage, portfolio en afstudeerop-
dracht b¡¡ de HBO Bachelor-opleidingen.
Tijdens de opleiding doet u veel kennis op. Maar theoretische kennis alleen is niet
genoeg om af te studeren. U dient ook voldoende praktijkervaring op te doen. Hier-
voor dienen er een aantal praktijkopdrachten te worden uitgevoerd in een relevante
werkomgeving. De uitgewerkte praktijkopdrachten voegt u toe aah uw portfolio. De
opleiding sluit u af met een afstudeer-opdracht welke u samen met het portfolio ver-
antwoordt tijdens de afsluitende mondelinge zitting.

Stage.

Bij alle HBO Bachelor-opleidingen is de stage een onderdeel van de opleiding. Rele-
vante werkervaring kan ook als stage worden ingebracht.
U kunt meteen bij aanvang van de hoofdfase (tweede studiejaar) al met uw stage be-
ginnen. U mag er ook voor kiezen om bij aanvang van het derde studiejaar uw stage
te starten. De duur van de stage bedraagt ongeveer 21 weken van 40 uur,

Als uw huidige baan aansluit bij de opleiding, kunt u de stage meestal bij uw eigen
baas volgen. Dit is natuurlijk extra vertrouwd. Heeft u geen baan die aansluit bij de
opleiding, maar bestaat er bij het bedrijf/instelling waar u werkt wel een afdeling waar
u de stageopdrachten kunt uitvoeren, dan is dit ook een mogelijkheid.
Heeft u geen relevante werkplek, dan zult u in de loop van de studie (of erna) een pas-
sende stageplaats moeten zoeken. U zult ervan versteld staan hoe graag een bedrijf
of instelling z'n medewerking hieraan wil verlenen. En natuurlijk helpt de NHA u indien
nodig bij het vinden van een passende stageplek. De stagetijd kunt u in overleg met
het bedrijf of instelling flexibel inrichten. Enkele dagen per week of de hele week. Ove-
rigens volgen veel studenten de stage na afronding van het complete theoretische
gedeelte. Vaak hebben ze dan een (nieuwe) baan gevonden dankzij de reeds opge-
bouwde kennis, en kunnen ze de stage op de nieuwe werkplek doorlopen.

Stagebegeleiding.

Tijdens de stage wordt u vakkundig begeleid door uw praktijkbegeleider op uw werk-
plek en door een begeleider/coach vanuit de opleiding.

Werkplek-scan

ln de loop van uw studie ontvangt u een formulier waarop u gegevens over uw werk-
plek dient in te vullen. De hoofddocent van Hogeschool NHA beslist vervolgens of
deze plek voldoende aansluit op de opleiding.

Portfolio.

Vanaf de start van de opleiding gaat u meteen
uw eigen portfolio bi.jhouden. Met dit portfolio
kunt u altijd aantonen welke kennis en compe-
tenties u heeft opgedaan. Ook geeft het een
duidelijk beeld van de voortgang van uw studie.

Afstudeeropdracht.

De afstudeeropdracht bestaat uit een praktijk-
onderzoek. lnformatie over de opzet en aanpak
van deze opdracht treft u aan in uw studiepak-
ket. Natuurlijk wordt u tijdens deze opdracht
professioneel begeleid door de NHA.
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Toelatingseisen en vriistellingen.

Vooropleiding / toelatingseisen / 21+ toets

Een HAVO-, VWO- of MBO-diploma (niveau 4) is voor toelating tot een HBO Bachelor-
opleiding vereist. Bent u 21 jaar of ouder en niet in het bezit van één van deze diplo-
ma's, dan bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de 21+ toets.
U kunt deze optie aankruisen op het aanmeldformulier. Middels deze gratis toets kunt
u alsnog aantonen over het juiste niveau 1e beschikken. Deze toets hoeft u vooraf niet
voor te bereiden. De examencommissie besluit naar aanleiding van de uitslag van de
toets, of u met de HBO Bachelor-opleiding kunt starten.

Vrijstellingen

Door de vele vrijstellingsmogelijkheden kunt u de studie nog voordeliger en nog snel-
ler volgen, Of u in aanmerking komt voor één of meer vrijstellingen, leest u bij de
informatie over de verschillende opleidingen in deze gids. Wanneer u direct bij in-
schrijving van uw studie vrijstelling aanvraagt en ontvangt voor een module, hoeft u
hiervoor geen tentamen af te leggen en krijgt u een korting van € '12,50 per studiepunt
(EC). Deze korting wordt verrekend in het studiejaar waarin het vak wordt gevolgd. De
korting geldt niet voor vrijstelling van stage en van de afstudeeropdracht. Vrijstellings-
verzoeken worden beoordeeld door de examencommissie.

Hoe u vrijstellingen aanvraagt

Optie 1: U meldt zich aan voor
de HBO-opleiding van uw keuze
en geeft op het inschrijfformu-
lier aan, voor welke modules u
vrijstelling wilt aanvragen. Stuur
het inschrijfformulie¿ samen met
kopieén van diploma's en cijfer-
lijsten naar Hogeschool NHA. De
examencommissie zal uw vrij-
stellingsverzoek kosteloos be-
oordelen.

Optie 2: Wilt u voor aanvang van
uw studie inzicht krijgen in uw
mogelijke vrijstelllingen, dan kan dit op grond van de EVC procedure. Geef in uw brief
aan welke opleiding u mogelijk wilt gaan volgen en voor welke module(s) u vrijstelling
wilt aanvragen. Stuur bij deze aanvraag kopieën van diploma's en cijferlijsten mee. Op
basis van uw aangereikte informatie vindt er een EVC onderzoek plaats. Op grond
hiervan ontvangt u een overzicht van de te verwachten vrijstellingen die u na inschrij-
ving kunt verzilveren bij de examencommissie van Hogeschool NHA. De kosten van
deze EVC-procedure bedragen slechts € 150,-.

Optie 3: U vraagt vri¡stellingen aan op basis van werkeryaf1¡g. ln dit geval zal u een vra-
genformulier worden toegezonden en zult u de nodige bewijsvoering moeten leveren.
De kosten van deze procedure bedragen slechts € 150,-.

Optie 4: Op basis van het POP en PAP dat u bij aanvang van de opleiding opstelt,
kunnen eventueel nog verdere vrijstellingen worden verleend.

U kunt uw vrilstellingsverzoek richten aan:
Hogeschool NHA, t.a.v. de examencommissie,
postbus 7006, 5980 AA Panningen.

NHA's



Persoonlij k studieadvies.
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Heeft u nog vragen naar aanleiding van de informatie in deze gids, neem
dan contact met ons op. U kunt ons op diverse manieren bereiken:

Telefonisch advies

Onze vriendelijke studieadviseurs zijn bereikbaar via telefoonnummer
077-30.67.000.
Zij helpen u met al uw vragen en voorzien u van een onderbouwd ad-
vies.

E-mailadvies

Stelt u uw vragen liever via de e-mail, dan kunt u deze richten aan; info@
nha.nl
De studieadviseurs van Hogeschool NHA zullen binnen enkele werkda-
gen uw mail beantwoorden.

Persoonlijk adviesgesprek

Ook is het mogelijk om een afspraak te maken op het hoofdkantoor van
Hogeschool NHA in Panningen (bij Venlo). U kunt zowel telefonisch als
via e-mail vragen om een persoonlijk adviesgesprek, Onder het genot
van een kopje koffie zal onze studieadviseur u uitleg geven over de op-
bouw van de opleiding, de vooropleidingseis, de eventuele 21+ thuis-
toets, enz. en al uw vragen beantwoorden. Ook kunt u dan een kijkje in
het lesmateriaal nemen.

Alle informatie uit deze studiegids is natuurlijk ook terug te vinden op onze website:
www.nha.nl

Dus heeft u vragen of zijn er zaken niet helemaal duideliik?
Neem contact met ons op. Wijzijn u graag van dienst.

16



HBO Bedrijfskunde algemeen

ln het hedendaagse bedrijfsleven is veel vraag naar generalis-
ten. Moderne managers die alle facetten van een organisatie
kunnen overzien. Mensen die op strategisch niveau kunnen
meedenken maar ook op operationeel niveau zaken naar zich
toe kunnen trekken. Als Bedrijfskundige bent u in staat om in
deze groeiende behoefte te voorzien. Een Bedri.jfskundige is in
staat om bedrijfsprocessen te analyseren en te optimaliseren
en kan gefundeerde adviezen geven om een organisatie te ver-
beteren. Hij is in staat om de verschillende processen binnen
een bedrijf zodanig ¡n te richten dat alle activiteiten perfect op
elkaar zijn afgestemd.

De diversiteit aan werkzaamheden maakl het werk van een Be-
drijfskundige aantrekkelijk en uitdagend. Als Bedrijfskundige
bent u de spil van een organisatie en dient u van veel markten
thuis te zijn. U moet in staat zijn om zich op diverse niveaus te
begeven en bent de schakel tussen werkvloer en topmanage-
ment of directie" Enerzi.jds adviseert u de directie over het te
voeren beleid, anderzijds bent u in staat om het uitgestippelde
beleid te vervatten in concrete acties voor het middenkader
en de mensen op de werkvloer. Om deze rol goed te kunnen
vervullen dient u breed opgeleid te ziin en knowhow te hebben
van de belangrijkste disciplines van een organisatie.

Een Bedrijfskundige dient kennis te hebben van zaken als auto-
matisering, logistiek, financièn en marketing. Nog belangrijker
is echter om de raakvlakken tussen deze disciplines goed in
beeld te hebben. Wat zijn de consequenties van een beslissing
op een bepaalde afdeling voor de tolale organisatie? Hoe dient
een strategische beleidsverandering t€ worden vertaald in con-
crete procedures voor de werknemers in het middenkader en
op de werkvloer? Welke impact heeft een geplande marketing-
actie op de productie en iogistiek? Op welke wijze client een
nieuw automatiseringssysteem in een organisatie te worden
geimplementeerd? Dit is slechts een kleine greep uit de vraag-
stukken die een Bedrijfskundige moet kunnen oplossen.

Belangrijk is dal een Bedrijfskundige altijd het over-
zicht behoudt en ailes vanutt een strategische en
integrale invalshoek weet te benaderen. Juist deze
methode van werken gaan we u in deze fantastl-
sche opleiding leren. U doet namel¡jk niet alleen
kennis op van een groot aantal afzonderlijke vak-
gebieden, maar weet deze specilieke kennis ook te
combineren tot concrete organisatie-oplossingen.
Met de kennis uit deze opleiding zult u een fantas-
tische sparringpartner zijn voor de directie en ma-
nagement van een organisatie!

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Personen met een Nemas / Management-voor-
opleiding die in relatief korte tijd diepgaande
kennis willen opdoen van een aantal andere
aanverwante vakgebieden (zoals logistiek,
marketing, personeel & organísalie). Dit is mo-
gelijk door de vrijstellingsmogelijkheden (zie

pagina 22). Uiteraard dient u wel te voldoen aan de voor-
opleidingseisen.
Personen met een aanverwante vooropleiding die in re-
latief korte tijd diepgaande kennis willen opdoen van Be-
drilfskunde. Denk hierbi,i bijvoorbeeld aan mensen die een
vooropleiding hebben gevolgd op het gebied van marke-
ting, logistiek of personeel & organisatie. Dit is mogelijk
door de vrijstellingsmogelijkheden (zie pagina 221. Uiter-
aard dient u wel te voldoen aan de vooropleidingsersen.
Personen die voldoen aan de vooropleidingseisen maar
geen bedrijfskundig gelinte ol aanverwante vooropleidirrg
hebben gevolgd. Door middel van het volgen van deze
opleiding is het mogelijk om in zeer beknopte periode een
krachtige bedriifskundige basis ie ontwikkelen.

Opbouw van de opleiding.

De Bachelor-opleiding Bedrijlskunde bestaat uit '12 onderwijs-
eenheden, een stagelpraktijkcomponent en een afstudeerop-
dracht.
Net als in de werkelijkheid staan de verschillende vakgebie-
den binnen een onderwijseenheid niet los van elkaar, maar is
er een duidelijke relatie en integratie tussen de afzonderlijke
vakgebieden. ledere onderwijseenhei<J bestaat uit een aantal
toetseenheden {vakken). Ëen toetseenheid is een cluster van
leerstof die afgerond wordt met een beoordeling. ln de meeste
gevallen zal de beoordeling gebeuren op basis van een schrif-
telijke tentamen en een aTsluitende action learníng opdrach{.
Door middel van de action learning opdracht wordt de theorie
gekoppeld aan de beroepspraktíjk.

De opleiding bestaat uit lwee fases: een propedeuse fase (eerste

laar) en een hoofdfase {tweede en derde laar}. ln het eerste jaar
maakt u door middel van een aantal inle¡dende vakken kennis
met het vakgebied Bedrijfskunde. Als u de propedeuse fase suc-
cesvol afrondt, ontvangt u het officiële propedeuse-getuigschrift.

NHA*
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vervolg HBO Bedrijfskunde algemeen

Studieonderdelen.

ln de opleiding komen de volgende onderwijseenheden aan
bod:

lnformatie en Commun¡catie.
ln deze onderwijseenheid zijn de vakgebieden informatie en

communicatie gecombineerd: het één kan niet zonder het an-
der. U leert (letterliik) wat er te koop is op het gebied van de be-
stuurlijke informatievoorziening en hoe een en ander toepas-
baar is of kan worden gemaakt voor een bepaalde organisatie.
Zo doet u kennis op over het analyseren van informatiebehoef-
len en de beheersing van de bedrijlsprocessen door middel
van een betrouwbare informatievoorziening. Op het gebied
van communicatie maakt u zich een aantal basisvaardigheden
eigen, zoals corresponderen, rapporteren, interviewen en pre-
senteren.

Financiële Bedrijfsvoering.
Een Bedrijfskundige heeft te maken met een groot aantal fi-
nancieel economische zaken, zoals bijvoorbeeld het kiezen
van de ondernemingsvorm, invesleringsselectie, planning van
de financiële structuur, vastlegging van financiële feiten om
belanghebbenden op het juiste moment van de juiste informa-
tie te kunnen voorzien, jaarrapport opslellen (jaarverslag en
jaarrekening), financieringsvormen, kostensoorten, bepaling
kostprijzen, bepaling break-even punt. Bovendien zal een Be-
drijfskundige veelvuldig gebruik maken van bedrijfsadministra-
tieve software. ln deze onderwijseenheid doet u kennis op van
bovengenoemde zaken

Management.
ln deze onderwijseenheid wordt aandacht besteed aan de be-
langrijkste basisconcepten van de vakgebieden management
en functionele beleidsgebieden. Enerzijds zal ingegaan wor-
den op de theoretische kaders van de
betreffende vakgebieden,
gaat u door middel van cases de
sisconcepten in praktiiksituaties
passen.
Een belangrijke plaats is binnen
eenheid ook ingericht voor m
mentvaardigheden. Aan bod ko
managementmodellen,
rollen met de daarbil horende vaard
heden, zoals doelen stellen, effecti
delegeren, jezelf en anderen motive
ren, ontwikkelen van

ten, functioneringsgesprekken, con
flictmanagement, omgaan met mac
onderhandelen. Als Bedrijfs
dient u namelijk niet alleen le
ken over vakinhoudelilk kennis

dient u ook in staat te zijn om een

deling of bedrijfsonderdeel
aan te sturen!

Fiscaal/Juridisch.
ln deze onderwijseenheid wordt aandacht besteed aan een
aantal fiscaal/juridische aspecten waarvan u als Bedrijfskun-
dige zeker kennis dient te hebben. Onder andere de onder-
werpen inkomsten-, vennootschaps- en omzetbelasting staan
centraal. Verder dient u ook advies te kunnen geven over de
rechtsvorm waarin een onderneming wordt gedreven. U moet
kunnen aangeven wat vanuit fiscaal en luridisch oogpunt be-
keken de verschillen zijn tussen de diverse rechtsvormen. Met
betrekking tot het juridische zal onder andere ook nog aan-
dacht besteed worden aan de vraag op welke manieren een
onderneming juridische risico s kan verminderen als hel gaat
om wanbetalende debiteuren.

Organisatie en bedrijfsvoering.
ln deze onderwijseenheid raakt u stap voor stap bekend met
de "basics" van het begrip interne organisalie. Op toeganke-
lijke wijze wordt behandeld welke processen zich afspelen in
een organisatie; hoe kunnen mensen worden gemotiveerd en
hoe kunnen logistieke processen wordt georganiseerd en ge-
optimaliseerd. U wordt geconfronteerd met alle facetten van
de interne organisatie van bedrilven, profit en non-profit, groot
en klein. Op basis van {praktiik)opdrachten dient u in staat te
zijn om met behulp van deze kennis en inzicht problemen te
analyseren en te komen tot een onderbouwde (organisatie-)
oplossing. Vakken in deze onderwijseenheid zijn onder andere
Organisatiekunde en logistiek management.

Organisatie en de markt.
ln deze onderwijseenheid komen vakken als Marketing Ma-
nagement en onderzoeksmethoden aan bod. U leert een mar-
ketingplan opstellen en leert hoe u dit plan operationeel kunt
maken door de marketinginstrumenten product, prijs, distribu-
tie en promotie te implementeren. Voor elk van deze ¡nstru-
menten worden doelen, strategieën en tactieken besproken.
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Ook wordt er aandacht besteed aan statistische onderzoeks-
methoden en het opzetten en rapporteren van een markton-
derzoek. U leert ook werken met stat¡stische software zoals
Ëxcel en SPSS.

Organisatie en samenleving.
Een organisaiie staat niel op zichzell, maar functioneert bin-
nen een globaliserende samenleving die voor een belangrijk
deel wordt gereguleerd door de overheid. Een organisalie zal
te maken krijgen mel algemene ontwikkelingen in die samen-
leving, zoals bijvoorbeeld culturele verschillen, vergrilzing en

emancipatie"
Hoe gaat de organisatie om mei de omgeving en met haar ethi-
sche en maalschappelijke verantwoordelijkheid? Hoe moet de
organisatie reageren op (voorgenomen) overheidsbeleid, waar-
onder wet- en regelgeving, en op reaclies vanuit de samenle-
ving op de bedrijfsvoering? Dit zijn zaken die in deze onder-
wijseenheid aan bod komen.

Organisatie en personeel.
"Personeel" is de belangrijkste factor bij de beantwoording
van de vraag hoe succesvol een organisatie is in het bereiken
van de gestelde organisatiedoelen. Een organisatie kan suc-
cesvol genoemd worden wanneer met name het management
adequaat (en integraal) inspeelt op externe en interne ontwik-
kelingen. Hierbij is gegeven dat in een organisatie mensen sa-
menwerken om de gestelde doelen te bereiken, het meest we-
zenlijke. In deze onderwijseenheid komen vakken als Human
Besource-management en Arbeids- en sociaal recht aan bod.

Organisatie en risico's.
In de omgeving waarin een organisatie opereert is weinig ze^

ker. Toch moet een organisatie op basis van informatie uit die
omgeving beslissingen nemen. Aan ondernemen zitten dus per
definitie veel risico's. Bijvoorbeeld: de loonkosten stijgen, het
belastingstelsel verandert en de heffingen stiigen, de grond-
stoffen zijn niet leverbaar, er breekt oorlog uit, een overstro-
m¡ng zet alles onder water, de olieprijzen stijgen of de rente
stiigt. Ook investeringen brengen risico's met zich mee. Voor
bepaalde risico's kan een organisatíe zich indekken, bijvoor-
beeld door verzekeringen af te sluiten. Ook is het mogelijk om
van te voren plannen te maken voor bepaalde risico's en het
handelen vast te leggen in bijvoorbeeld kwaliteitszorgproce-
dures. Aan het indekken tegen risico's zijn kosten verbonden.
Een Bedrijfskundige moet in staat zijn te beoordelen welke ri-
sico's de organisatie loopt en of het mogeliik en zinvol is zich
tegen deze risico's in te dekken. Deze thema's komen aan bod
in deze onderwijseenheid.

Organisatie en verandering.
Vriiwel alle organisaties worden geconfronteerd met een toe-
nemende dynamiek en complexiteit. Zowel hun omgeving als
hun interne organ¡satie worden steeds turbulenter.
Markten verzadigen, consumenlenvoorkeuren worden steeds
grilliger, technologische ontwikkelingen leiden tot snellere ver-

oudering van producten en diensten" concurrentie neemt o.a.

door internationalisatie toe en politieke en maalschappelijke
veranderingen nopen organisaties tot het voeren van een actief
en toekomstgericht beleid. Automatisering van productiepro-
cessen en informatie, hoger en steeds irequenter opgeleide
medewerkers stellen andere eisen aan de inrichting van de ei-
gen organisatie. ln deze onderwijseenheid leert u in vakken als
verandermanagement en projectrnanagement hoe u adequaat
kunt omgaan met in- en externe veranderingen die van invloed
zijn op het functioneren van een onderneming.

Organisatie en beleidscyclus.
Dagelijks worden in ondernemingen talloze beslissingen geno-
men. Op allerlei niveaus wordt geanalyseerd of er geinvesteerd
moet worden in verbeteringen van de bedrijfsprocessen, een
nieuwe bedrijfsvestiging, lCï-toepassingen, het ontwikkelen
van een buitenlandse markt of het aantrekken van financiële
middelen. Deze beslissingen worden u¡teraard in samenspraak
met u als Bedrijfskundige genomen. ln deze onderwijseenheid
komen vakken als Ondernemingsstrategie en Planning & Con-
trol aan bod.

Financieel Management.
ln de huidige maatschappi.i volgen de ontwikkelingen elkaar
steeds sneller op. Denk hierbij bijvoorbeeld op fiscaal gebied
of aan de milieuwetgeving. Uiteraard hebben deze ontwikkelin-
gen vergaande gevolgen voor de bedrijfseconomische proces-
sen. Wat betekent het voor de productie, de te plegen investe-
ringen, de financiering en de administratieve organisat¡e.

Het onderdeel financieel management bestaat uil de onder-
delen Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie. ln het onder-
deel Bedrijfseconomie wordt nagêgaan wai de beste financie-
ringsstructuur is voor de onderneming hetgeen kan leiden tot
financiêle reorganisatie en herkapitalisatie. Tevens komen een
aantai bijzondere financleringsvraagstukken aan de orde. ln
het onderdeel Bedrijfsadministralie doet u de kennis en vaar-
digheden op om financiële feiten op een systematische wijze
in een boekhouding te kunnen verwerken zodat relevante in-
formatie over de economische positie en prestat¡e van een on-
derneming of instelling.

Welke persoonskenmerken heeft een Bedr¡jfs-
kundige?

Een Bedrijfskundige is klantgericht, objectief, flexibel dienst-
verlenend en gaat oplossingsgericht te werk. Hlj is communi-
catief vaardig en kan goed met mensen omgaan. Hij voelt zich
zowel thuis op de werkvloer als tussen leidinggevenden en is

daadkrachtig en resullaatgerichl. Hij heeft een sterk analytisch
vermogen.

Beroepsmogelijkheden en werkveld.

Een Bedrijfskundige is een generalist die in staat is om de di-
rectie en het hoger management ondersteunt en adviseert op
het gebied van bedrijfseconomische, bedrijtskundìge, automa-
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vervolg HBO Bedrijfskunde algemeen

tiseringstechnische, logistieke en commercièle processen. U

kunt zowel terechtkomen bij organisaties in de private sector
als bij organisaties in de publieke sector. Mogelíjke beroepen:

Operations Manager
Procescontroller
Manager lnkoop & Logistiek
Kwal iteitscoördinator
Management Consullant
Projectleider/ manager
Business development manager
Beleidsmedewerker
Supply chain analist
Manager Planning & Gontrol
Commercieel Manager
Business analist

Uiteraard behoort het zelfstandig ondernemerschap ook tot de
mogelijkheden.

Tentamens.

De compleet nieuwe HBO Bachelor-opleiding Bedrijfskunde
van Hogeschool NHA is ontwikkeld conform de nieuwste richt-
lijnen voor het competentie-gerichte onderwijs.

Perfecte aansluiting op de praktiik.
Ðe nieuwe richtlijnen binnen het onderwi.js stimuleren een nog

betere aansfuiting van de opleidingen op de beroepspraktijk.
Dit impliceert o.a. dat er geen overbodige lesstof wordt behan-
deld. De lesstof haakt in op de werkpraktijk en d¡t maâkt uw

opleiding bij hogeschool NHA levendiger en prett¡ger.

Heeft u al een baan binnen het vakgebied, dan kunt u de les-

stof meteen loepassen in de praktijk. Heeft u nog geen baan
die aansluit op de opleiding, dan kunt u de lesstof toepassen
tijdens de praktijkstage.

Minder tentamens = tiidwinst.
Competentiegericht onderwijs houdt tevens in, dat niet ieder
onderdeel meer hoeft te worden afgesloten mêt een tentamen
op locatie. Onderdelen worden voortaan vaak afgesloten met
act¡onlearning opdrachten die u op de werkplek kuni uitvoeren.
Heeft u nog geen relevante werkplek, dan maakt u hiervoor
in de plaats simulatieopdrachten. Deze opdrachten maken

uw studie extra boeiend en zorgen ervoor dat u de opgedane
kennis meteen praktijkgericht gaat vertalen en benutten. Bijko-
mend voordeel voor mensen die een thuisstudie volgen is, dat
u tijdens de opleiding slechts enkele keren tentamen op locatie
dient af te leggen. Dit bespaart u reistijd en -kosten en helpt u

de opleiding nog flexibeler en voordeliger te doorlopen.

1 007o examen-garantie.
Mocht u onverhoopt n¡et slagen voor een afsluitend examen,

dan bieden w¡i examen-garantie en leidt Hogeschool NHA u
gratis op voor het herexamen.

HBO-getuigschr¡ft.

Als u de opleiding HBO Bedrijfskunde met succes afrondt onþ
vangt u het officieel erkende getuigschrift HBO Bedrijfskunde
en mag u de titel BBA (Bachelor of Business Administration)
dragen.

Stage en afstuderen.

Zie pagina 14

Vooropleiding.

Zie pagina 15

Goede aansluit¡ng op de prakti¡k.

Dankzij de nauwe banden die Hogeschool NHA onderhoudt
met bedrljven, overheden en brancheorganisaties kunnen wij
kwalitatieve ople¡d¡ngen aanbieden die aansluiten op de vraag
van bedriifsleven en instellingen. Onze studieprogramma's
worden mede na overleg met deze instanties bepaald.

Extra erkende diploma's zonder extra studie.

De NHA werkt nauw samen met toonaangevende organisaties,
en dit biedt veel voordelen voor onze studenten. Veel tenta-
mens van onze bacheloropleidingen rondt u namelijk af met
een diploma van een brancheorganisatie, zoals van de Associ-
atie of van het NIMA of de NEMAS. Ðeze erkende diploma's
staan meteen goed op uw cv. En dat zonder extra studie!

9eze tentamens worden nagenoeg allemaal flexibel afgeno-
men. D¡t betekent dat u maandelijks tentamen kunt doen, op
een locat¡e bij u in de buurt. Het tentamengeld betaalt u bij

aanmelding aan de exameninstantie.

U kunt bij veel vakken dus kiezen voor het tentamen van Hoge-
school NHA of voor het tentamen van de branche organisatie.
Tentamens die door Hogeschool NHA worden afgenomen vin-
den vier keer per iaar plaats in Utrecht. U kunt op een dag lwee
tentamens afleggen, waardoor u per studiejaar slechts 2 keer
voor examen naar Utrechl hoeft. Tijdens de complete opleiding
vinden er twaalf tentamens (€ 42,50 p/st) plaats en twee afslui-
tende examens (€ 125,- p/st).

Op pagina 22 ziet u welke vakken kunnen worden afge-
rond met een tentamen voor een branche'erkend diploma.
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Studie-programma HBO Bedrijfskunde algemeen

Jaar 1 geszending in twee deten)
Propedeuse fase:

Jaar 2 {eszdnding ¡neens)
Hoofdfase:

Jaar 3 (leszønding lneens)
Hoofdfase:

Onderwijseenheid 1

15 studiediepunten

lnformatie en Communicatie
lnleiding Bestuurliike informatie-

voorziening

Communicatie (Nemas MM)

Stud ieloopbaanontwikkeling

Onderwijseenheid 2
15 stud¡epunten

Financiële bedrijfsvoering
lnleiding bedrijfseconomie

lnlerding bedrijfsadministratie

Practicum bedri jf sadm¡nistrat¡eve

software

Onderwijseenheid 3
15 studiepunlen

Management
Algemeen management

Functionele beleidsgebieden

Zelfbeoordeling

Onderwiiseenheid 4
15 studiepunten

Fiscaal/juridisch

lnleiding Belastingrecht

lnleiding Privaat en Publiek recht

Beroepsoriðntatie

Rellectieverslag

Onderwijseenheid 5
15 studiêpunÌen

lhema Organisatie en bedrijfsvoering
Organisatiekunde I
Log¡stiek management 4

Project Anafyse bedrijfsprocessen (ALO) 2

Reflectieverslag 1

Onderwijseenheid 6
15 studiepunten

Thema Organisat¡e ên de markt
Marketing management 6
Onderzoeksmethoden 6

Proiect Strat€gisch Marketingplan (ALO) 2
Zelfbeoordeling met persoonliik aciieplan I

Onderwijseenheid 7

15 studiepunt€n

Thema Organisat¡e ên samenleving
Bedrijlsrecht 5

lntercultureel management 4

Organisat¡€ ethi€k 3

Pro.ject Onderzoek noodzaak tot
cultuurinterventie (ALO) 2

360o graden feedback 1

Onderwijseenhe¡d I
l5 studiepunten

ïhema Organisatie en personeel
Human Flesource Management

Arbeids- en soc¡aal recht

Projecl Scholingsplan (ALO)

Reflect¡everslag

Onderwijseenheid 9
15 studiepunten

Thema Organisal¡e en risico's
Enterprise Risk Management

Kwaliteit, Arbeid en Milieu

Project Risico Analyse in de eigen

werkomgeving (ALO)

Zelfbeoordeling

Onderwijseenheid '10

15 studiepunten

Thema Organisatiê en verãnder¡ng
Veranderingsmagement

Projectmanagement

Project bedriif sanalyse (ALO)

Opstellen POP

Onderwijseenheid 11

15 studiepunten

Thema Organisat¡e en beleidscyclus
Ondernemingstrateg¡e 6

Planning & Control 6

Planning & conlrol in de eigen

organisatie (ALO) 2

360" graden fêedback met persoonlijk

actieplan 1

Onderwijseenheid 12

15 studiepunten

Financieel management
Bedrijfseconomie

Bedrijf sadministratie

Een financieel economische

analyse (ALO)

Re{lectieverslag

10
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Totaal 60 sp Totaal

Stage
Afstudeeropdracht, script¡e inclusief presentatie en verdediging

60 sp Totaal 60 sp
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30 sp
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vêrvolg HBO Bedrijfskunde algemeen

Vrijstellingen

Door de vele vriistellingsmogelijkheden kunt u de studie nog voordeliger en nog sneller volgen. Wanneer u bij aanvang van uw
studie vrijstelling ontvangt voor een module, hoeft u hiervoo¡ geen tentamen af te leggen en krijgt u een korting van € '12,50 per
studiepunt (EC). Deze korting wordt verrekend in het studlejaar waarin het vak wordt gevolgd. De korting geldt niet voor vrijstel-
ling van stage en van de afstudeeropdracht. Vrijstellingsverzoeken worden beoordeeld door de examencom,nissie. Zie voor meer
informatie pagina 15.

Vrijstellingen en externe examens.

ln de volgende tabel ziet u welke modules kunnen worden afgesloten met een extern examen voor een erkend diploma. Heeft
u één of meerdere diploma's of certificaten uit de rechterkolom van onderstaande tabel al in uw bezit? Dan heeft u recht op
vrijstelling(en) voor de bijbehorende module uil de linkerkolom.

Module. Kan worden afgesloten met een extern examen
voor het erkende diploma:

lnleiding Eestuurlijke lnformatievoorzien¡ng. Praktijkdiploma Bestuurlijke lnformat¡evoorziening van de
Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens.

- lnleiding Bedriifseconomie. Certificaat MBA Bedrijfseconomie van de Nederlandse
Associatie voor Praktijkexamens.

- lnleiding Bedrijfsadministratie. Certificaat MBA Bedrijfsadministratie van de Nederlandse
Associatie voor Praktijkexamens.

- lnleidingBelastingrecht. Certificaat MBA Belastingrecht van de Nederlandse
Associatie voor Praktijkexamens.

- Algemeen Management. Nemas Mjddle Managementdiploma deel 1

(Algemene Managementkennis).

Functionele beieidsgebieden. Nemas Middle Managementdiploma deel 2

{Functionele beleidsgebieden).

Communicatie. Nemas Middle Managementdiploma deel 2
(Functionele beleidsgebieden).

- Practicum toegepaste lnlormatiatechnologie, ECDL startdiploma met de modules Basisbegrippen van
lnformatielechnologie (lT), Iekstverwerking, Spreadsheels,
lnformatie en Communicat¡€.

- Marketing Managêmenl + Onderzoeksmsthoden Nimâ-A

Projectmanagement Princ€ 2 Practioner
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HBO BedrijfskUndê speciatisatie Financieet Manasement

vlnvao
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Dagelijks vinden er in het bedrijfsleven ontelbare transacties
plaats. Aan grote transacties gaan vaak diepgaande financiële
overwegingen en uitgebreide onderzoeken vooraf. Financieel
Managers spelen hierin een belangrijke rol. Hun linanciöle in-
zicht en administratieve kennis geven een betrouwbare basis
voor het nemen van beslissingen op managemenþ of d¡rectie-
niveau. Ðe Financieel Manager zorgt voor de juiste cijfers, ana-
lyses en rapportages en legt zo het financieel-economische
fundament voor de strategie van de onderneming of organi-
satie.

Een Financieel Manager dient breed opgeleid te zijn om de
juiste besliss¡ngen te kunnen nemen. Vaak is het zo dat een
investeringsvoorstel vanuit een specifieke afdeling eerst bii u
langskomt voor het naar de directie gaat. U dient het voorstel
te beoordelen op financiële haalbaarheid en te voorzien van
een gefundeerd bedrijfseconomisch advies richting de di-
rectíe. ls de begroting realistisch en op de juiste manier op-
gesteld? Wat zijn de financiële risico's en/of mogelijkheden?
Welke impact heeft de investering op de interne organisatie?
Dit zijn slechts enkele vragen waarop een Financieel Manager
een onderbouwd antwoord moet kunnen formuleren.

Dit betekent dat u naast bedrijfseconomische kênnis ook ken-
nis dient te hebben van andere processen van de bedrijfsvoe-
ring. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inkoop/verkoop, marketing,
logistiek, bectriifsorgan¡satie, automatisering en juridische
zaken. Van een Financieel Manager wordt verwacht dat hi¡ in
staat is om vanuit een strategische visie de interne processen
en slructuren te analyseren en te optimaliseren. Kortom. de Fi-
nancieel Manager is een zeer belangrijke functionaris binnen
een bedrijf of organisatie die van vele markten thuis dient te
zijn. Dit maakt de functie natuurlijk zeer aantrekkelijk en uitda-
gend. Bent u bereid om een dergelijke uitdaging aan te gâan?
Dan is dit de juiste opleiding voor u! De Bachetor-opleiding
HBO Bedrijfskunde van de NHA is uniek omdat hij is opgezet
vanuit een integrale bedrijfskundige benadering. Waar liggen

de raakvlakken mel andere disciplines binnen het bedri¡f? Wel-
ke invloeden kunnen bepaalde bedrijfseconomische beslissin-
gen hebben op het functioñeren van andere afdelingen? Onze
visie is dat een goede Financieel Manager een brede kijk dient
te hebben op de organisatie en altíjd afdelingsoverschrijdend
bezig dient te zijn. Door het volgen van deze opleiding bent u

straks dus niet alleen een specialist maar door uw brede kennis
ook inzetbaar binnen de gehele organisatie!

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Personen met een financieel getinte vooropleiding, bij-
voorbeeld MBA of MBO Administrateur, die in relatief
korte ti¡d diepgaande kennis willen opdoen van een aantal
andere aanverwante vakgebieden (zoals logistiek, mar-
keting, personeel & organisatie). D¡t is mogelijk door de
vrijstellingsmogelijkheden {zie pagina 28). U¡teraard dient
u wel te voldoen aan de vooropleidingse¡sen.
Personen met een aanverwante niet-financieel getinte
vooropleiding die in relatief korte tijd diepgaande kennis
willen opdoen van financieel management. Denk hierbil
bijvoorbeeld aan mensen die een vooropleiding hebben
gevolgd op het gebied van marketing, logistiek of perso-
neel & organisatie. Dit is mogelijk door de vrijstellingsmo-
gelijkheden (zie pagina 2B). Uiteraard dient u wel te vol-
doen aan de vooropleidingseisen.
Personen die voldoen aan de vooropleidingseisen maar
geen financieel getinte of aanverwante vooropleiding heb-
ben gevolgd. Door middel van het volgen van deze op-
leiding is het mogelijk om in zeer beknopte periode een
krachtige financiële basis te ontwikkelen.

Opbouw van de opleiding.

De Bachelor-opleiding HBO Bedrijfskunde bestaat uit 12 on-
derwijs-eenheden, een stagelpraktijkcomponent en een af-
studeeropdracht. Net als in de werkelijkheid staan de verschil-
lende vakgebieden binnen een onderwijseenheid niet los van
elkaar, maar is er een duidelijke relatie en integratie tussen de
afzonderlijke vakgebieden. ledere onderwijseenheid bestaat
uit een aantal toetseenheden (vakken). Een toetseenheid is een
cluster van leerstof die afgerond wordt met een beoordeling.
ln de meeste gevallen zal de beoordeling gebeuren op basis
van een schriftelijk tentamen/examen en een afsluitende ac-
tion learning opdracht. Door middel van de action learning op-
dracht wordt de theorie gekoppeld aan de beroepspraktijk. De
opleiding bestaat uit twee lases: een propedeuse fase (eerste

¡aar) en een hoofdfase (tweede en derde jaar). ln het eerste jaar
maakt u door middel van een aantal inleidende vakken kennis
met hel vakgebied. Als u de propedeuse fase succesvol af-
rondt, ontvangt u het officiële propedeuse-getuigschrift.

Studieonderdelen.

ln de opleiding komen de volgende onderwijseenheden aan
bod:

NHA*
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vervolg HBO Bedrijfskunde specialisatie Financieel Management

lnformatie en Commun¡catie.
ln deze onderwijseenheid zijn de vakgebieden informatie en
communicatie gecombineerd: het één kan niet zonder het an-
der. U leert (letterliik) wat er te koop is op het gebied van de be-
sluurliike informatievoorziening en hoe een en ander toepas-
baar is of kan worden gemaakt voor een bepaalde organisatie.
Zo doet u kenn¡s op over het analyseren van informatiebehoef-
ten en de beheersing van de bedrijfsprocessen door middel
van een betrouwbare informat¡evoorziening. Op het gebied
van communicatie maakt u zich een aantal basisvaardigheden
eigen, zoals corresponderen, rapporteren, interviewen en pre-
senteren.

Financiële Bedrijfsvoering.
Een Bedrijfskundige heeft te maken met een groot aantal fi-
nancieel economische zaken, zaals bijvoorbeeld het kiezen
van de ondernemingsvorm, investeringsselectie, planning van

de financiële structuur, vastlegging van financiële feiten om
belanghebbenden op het juiste momenl van de juiste informa-
tie te kunnen voorzien, jaarrapport opstellen (jaarverslag en
jaarrekening), financieringsvormen, kostensoorten, bepaling
kostprijzen, bepaling þreak-even punt. Bovendien zal een Fi-
nancieel Manager veelvuldig gebruik maken van bedrijfsadmi-
nistratieve software. In deze onderwijseenheid doet u kennis
op van bovengenoemde zaken.

Management.
ln deze onderwijseenheid wordt aandacht besteed aan de be-
langrijkste basisconcepten van de vakgebieden management
en functionele beleidsgebieden. Enerzijds zal ingegaan worden
op de theoretische kaders van de betreffende vakgebieden,
anderzijds gaat u door middel van cases de basisconcepten
in praktijksituaties toepassen. Een belangrijke plaals is binnen
deze eenheid ook ingericht voor managementvaardigheden.
Aan bod komen managementmodellen, managementrollen
met de daarbij horende vaardigheden, zoals doelen stellen,
elfectief delegeren, lezelf en anderen motiveren, ontwikkelen
van ondergeschikten, functioneringsgesprekken, conflictma-
nagement, omgaan met machl, onderhandelen. Als Financieel

Manager dient u namelijk niet alleen te beschikken over vakin-
houdelijk kennis maar dient u ook in staat te zijn om een afde-
ling of bedrijfsonderdeel adequaat aan te sturen!

Fiscaal/Juridisch.
ln deze onderwijseenheid wordt aandacht besteed aan een

aantal fiscaal/juridische aspecten waarvan u als Financieel

Manager zeker kennis dient te hebben. Onder andere de on-
derwerpen inkomsten- , vennootschaps- en omzetbelasting
staan centraaf. Verder dient u ook advies te kunnen geven over
de rechtsvorm waarin een onderneming wordt gedreven. U

moet kunnen aangeven wat vanuit fiscaal en juridisch oogpunt
bekeken de verschillen zijn tussen de diverse rechtsvormen.
Met betrekkíng tot het juridische zal onder andere ook nog
aandacht besteed worden aan de vraag op welke manieren
een onderneming juridische risicos kan verminderen als het
gaat om wanbelalende debiteuren.

Organisatie en bedriifsvoering.
ln deze onderw¡jseenheid raakt u stap voor stap bekend met

de "basics" van het begrip interne organisatie. Op toeganke-
liike wiize wordt behandeld welke processen zich afspelen in
een organisatie; hoe kunnen mensen worden gemotiveerd en

hoe kunnen logistieke processen wordt georganiseerd en ge-

optimaliseerd. U wordt geconfronteerd met alle facetten van

de interne organisatie van bedri.jven, profit en non-profil, groot
en klein. Op basis van (praktijk)opdrachten dient u in staat te
zijn om met behulp van deze kennis en inzicht problemen te
analyseren en te komen tol een onderbouwde {organisatie-)
oplossing. Vakken in deze onderwijseenheid zijn onder andere
Organisatiekunde en logistiek management.

Organisatie en de markt.
ln deze onderwijseenheid komen vakken als Marketing Ma-
nagement en onderzoeksmethoden aan bod. U leert een mar-
keting-plan opstellen en leert hoe u dit plan operationeel kunt
maken door de marketinginstrumenten product, prijs, distribu-
tie en promotie te implementeren.
Voor elk van deze instrumenten worden doelen, strategieën en

lactieken besproken. Ook wordt er aandacht besteed aan sta-
tistische onderzoeksmethoden en het opzetten en rapporteren
van een marktonderzoek. U leert ook werken met statistische
software zoals Excel en SPSS.

Organisatie en samen¡ev¡ng.
Een organisatie staat niet op zichzelf, maar functioneert binnen
een globaliserende samenleving die voor een belangrijk deel
wordt gereguleerd door de overheid. Een organisatie zal te ma-

ken krijgen met algemene ontwikkelingen in die samenleving,
zoals bijvoorbeeld culturele verschillen, vergri,izing en eman-
cipatie. Hoe gaat de organisatie om met de omgeving en met
haar ethische en maatschappelijke verantwoordelijkheid? Hoe
moet de organisatie reageren op (voorgenomen) overheidsbe-
leid, waaronder we! en regelgeving, en op reacties vanuit de
samenleving op de bedrijfsvoering? Dit zijn zaken die in deze
onderwijseenheid aan bod komen.

Organisatie en personeel.
"Personeel" is de belangrijkste factor bij de beantwoording
van de vraag hoe succesvol een organisatie is in het bereiken
van de gestelde organisatiedoelen. Een organisatie kan suc-
cesvol genoemd worden wanneer met name het management
adequaat (en integraal) inspeelt op externe en ¡nterne ontwik-
kelingen. Hierbii is gegeven dat in een organ¡satie mensen sa-
menwerken om de gestelde doelen te bereiken, het meest we-
zenlijke. ln deze onderwijseenheid komen vakken als Human
Resource-management en Arbeids- en sociaal recht aan bod.

Organisatie en risico's.
ln de omgeving waarin een organisatie opereert is weinig ze-
ker. Toch moet eeñ organisatie op basis van informatie ujt die
omgeving beslissingen nemen. Aan ondernemen zitten dus per

definitie veel risico's. Bijvoorbeeld: de loonkosten stijgen, het
belastingstelsel verandert en de heffingen stijgen, de grond-
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stoffen ziin niet leverbaar, er breekt oorlog uit, een overstro-
ming zet alles onder waler, de olieprijzen stijgen ol de rente
stijgt. Ook investeringen brengen ris¡co's met zich mee.
Voor bepaalde risico's kan een organisatie zich indekken, bij-
voorbeeld door verzekeringen af te sluiten. Ook is het moge-
lijk om van te voren plannen te maken voor bepaalde risico's
en het handelen vast te leggen in biivoorbeeld kwal¡teitszorg-
procedures. Aan het indekken tegen risico's zijn kosten ver-
bonden. Een Bedrijfskundige moet in staat zijn te beoordelen
welke risico's de organisatie loopt en of het mogelijk en zinvol is
zich tegen deze risico's in te dekken. Deze thema's komen aan
bod in deze onderwijseenheid,

Organisatie en financiën.
Deze onderwiiseenhe,d bestaat uit de modules Finance & Risk-
management, Jaarrekening en Financiële aspecten van de on-
derneming. Finance en Riskmanagement omvat het aanduiden,
het kunnen omschrijven en het kunnen hanteren van specula-
tieve en ondernemingsrisico's (financiële risico's, marktrisico's:
koersrisico, commodity risk (grondstof / goederenpriisrisico),
beleggingsrisico's (koersrisico), renterisico en valutarisico, in-
vesteringsrisico, operationele risico's, commerciêle risico's,
tactischê en strategische ris¡co's) inclusief het kunnen toepas-
sen van het Bazel-ll-framework en het COS0-ll-framework.
Het vak Jaarrekening richt zich op het administratief verwerken
en opstellen van een jaarrekening.

Bij fiscale aspecten van de onderneming gaat het om het
kunnen toepassen van de regels en systematiek van de wet
in praktijksituaties. Voor die toepassing is inzicht vereist in de
achtergrond van de regels, de onderlinge samenhang en de
betekenis voor een bepaaide situat¡e. Men leert de s¡tuatie te
analyseren op elementen die vanuit de tiscale regels relevant
zijn en het beschrijven van de gevolgen. Ook zal bij die analyse
de eís gesteld worden om de fiscaal meest gunstige oplos-
sing te kiezen. Soms omvat de gevraagde analyse ook het in
de praktijk herkennen van wal stri,idig is met de fiscale regel-
geving, en het aangeven hoe de situatie optimaal kan worden
opgelost. Het onderkennen van samenhang, de analyse op fis-
cale relevantie, de keus van fiscaal gunstige oplossingen en
het omgaan met gemaakte fouten ziln kernaspecten van de
adviesfunctie die de student wordt geacht te kunnen vervullen.

Organisatie en beleidscyclus.
Dagelijks worden in ondernemingen talloze beslissingen geno-
men. Op allerlei niveaus wordt geanalyseerd of er geïnvesteerd
moet worden in verbeteringen van de bedrijfsprocessen, een
nieuwe bedrijfsvestiging, I0T-toepassingen, het ontwikkelen
van een buitenlandse markt of het aantrekken van financiële
middelen. Deze beslissingen worden uiteraard in samenspraak
met u als Bedriifskundige genomen. ln deze onderwijseenheid
komen vakken als Ondernemingsstrategie en Planning & Con-
troi aan bod.

Financieel Management.
ln de huidige rnaatschappij volgerr de ontwikkelingen elkaar

steeds sneller op. Denk hierbil bilvoorbeeld op fiscaal gebied
of aan de milieuwetgeving. Uiteraard hebben deze ontwikkelin-
gen vergaande gevolgen voor de bedrijfseconomische proces-
sen. Wat betekent het voor de productie, de te plegen inves-
teringen, de financiering en de administratieve organisatie. Het
onderdeel financieel management bestaat uit de onderdelen
Cost & Management accounting en Fiscale Jaarrekening.

Cost & Management accounting houdt zich bezig met het ver-
zamelen en berekenen van kosten voor de waardebepaling van
de voorraad en is nodig voor de (externe) rapportage en interne
winstbepaling. Het vak Fiscale jaarrekening richt zich op het
administratief verwerken van belastingen naar de winsl. Hier-
toe dient men te beschikken over kennis, inzicht en vaardig-
heid op het gebied van complexe onderwerpen van compta-
bele techniek van de verwerking van belastingen naar de winst.
Richtlijn 272 belaslingen naar de winst is uitgangspunt in de
te behandelen stof. Daarnaast wordt de kennis van de Wet op
de Vennootschapsbelasting als vakoverschrijdend onderdeel
ingebracht in de lesstol. Het vak Fiscale Jaarrekening bouwt
voort op kennis verworven bij het vak Jaarrekening.

Welke persoonskenmerken heeft een F¡nanc¡eel
Manager?

Een Financieel Manager is klantgericht. objectief, flexibel
dienslverlenend en gaat oplossingsgericht te werk. Hii is com-
municatiei vaardig en kan goed met mensen omgaan. Hij voelt
zich zowel thuis op de werkvloer als tussen leidinggevenden
en is daadkrachtig en resultaatgericht. Hij heeft een sterk ana-
lytisch vermogen.

Beroepsmogelijkheden en werkveld.

Als Financieel Manager bent u een financieel/bedrijfskundige
expert die de directie en het hoger managemenl ondersteunt

--
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vervo¡g HBO Bedrijfskunde specialisatie Financieel Management

en adviseert op het geþ¡ed van bedrijfseconomische, bedrijfs-
kundige, organisalorische, marketing-technische of logistieke
processen. U kunt zowel terechtkomen bij organisaties in de
private sector als bij organisaties in de publieke sector.

HBO-getuigschr¡ft.

Mogelijke beroepen:

Financieel Manager.

Controller.
Hoofd administrat¡e.
Fiscaal -Juridisch adviseur/medewerker.
Management Consultant.
Projectleiderl manager.
Financieel beleidsmedewerker.
Financieel analist.

Uiteraard behoort het zelfstandig ondernemerschap ook tot de
mogelijkheden.

Tentamens.

De compleet nieuwe HBO Bachelor-opleiding Bedrijfskunde
specialisatie Financieel Management van Hogeschool NHA is
ontwikkeld conform de nieuwste richtlijnen voor het competen-
tie-gerichte onderwijs^

Perfecte aansluiting op de praktijk.
De nieuwe richtlijnen binnen het onderwi.js stimuleren een nog

betere aansluiting van de opleidingen op de beroepspraktijk.
Dit impliceert o.a. dat er geen overbodige lesstof wordt behan-
deld. De lesstof haakt in op de werkpraktijk en dit maakt uw

opleiding bij Hogeschool NHA levendiger en prettiger. Heeft u

al een baan binnen het vakgebied, dan kunt u de lesstof met-
een toepassen in de praktijk. Heeft u nog geen baan die aan-
sluit op de opleiding, dan kunt u de lesstof toepassen tijdens
de praktijkstage.

Minder tentamens = tijdwinst.
Competentiegericht onderwijs houdt tevens in, dat niet ieder
onderdeel meer hoeft te worden afgesloten met een tentamen
op locatie. Onderdelen worden voortaan vaak afgesloten met
action learning opdrachten die u op de werkplek kunt uitvoe-
ren. Heeft u nog geen relevante werkplek, dan maakt u hiervoor
in de plaats simulatieopdrachten. Deze opdrachten maken uw
studie extra boeiend en zorgen ervoor dat u de opgedane ken-
nis meteen praktijkgericht gaat vertalen en benutten. Biiko-
mend voordeel voor mensen die een thuisstudie volgen is, dat
u tijdens de opleiding slechts enkele keren tentamen op locatie
dient af te leggen, Dit bespaart u reistijd en -kosten en helpt u

de opleiding nog flexibeler en voordeliger te doorlopen.

I 00o/o examen -garantie.
Mocht u onverhoopt niet slagen voor een afsluitend examen,
dan bieden wij examen-garantie en leldt Hogeschool NHA u

gratis op voor het herexamen.

Als u de opleiding HBO Bedri¡fskunde met succes afrondt onl-
vangt u het officieel erkende getuigschrift HBO Bedrijfskunde
en mag u de titel BBA (Bachelor of Business Administration)
dragen.

Stage en afstuderen.

Zie pagina 14

Vooropleiding.

Zie pagina 15

Goede aansluit¡ng op de prakt¡¡k.

Ðankzij de nauwe banden die Hogeschool NHA onderhoudt
met bedrijven, overheden en brancheorganisaties kunnen wij
kwalitatieve opleidingen aanbieden die aansluiten op de vraag
van bedrijfsleven en instellingen. Onze studieprogramma's
worden mede na overleg met deze instanties bepaald.

Extra erkende diploma's zonder extra studie.

De NHA werkt nauw samen met toonaangevende organisaties,
en dit biedt veel voordelen voor onze studenten, Veel tenta-
mens van onze bacheloropleidingen rondl u namelijk af met

een diploma van een brancheorganisatie, zoals van de Associ-
atie of van het NIMA of de NEMAS. Deze erkende diploma's
staan meteen goed op uw cv. En dat zonder extra studie!

Ðeze tentamens worden nagenoeg allemaal flexibel afgeno-
men. Dit betekent dat u maandelijks tentamen kunt doen, op
een locatie bij u in de buurt. Het tentamengeld betaalt u bij

aanmelding aan de exameninstantie.

U kunt bij veel vakken dus kiezen voor het tentamen van Ho-
geschool NHA of voor het tentamen van de branche organisa-
tie. Tentamens die door Hogeschool NHA worden afgenomen
vinden vier keer per jaar plaats in Utrecht. U kunt op een dag
twee tentamens afleggen, waardoor u per studie,jaar slechts 2

keer voor tentamen naar Utrecht hoeft. Tijdens de complete
opleiding vinden er twaalf tentamens plaats (€ 42,50 p/st) en

twee afsluitende examens (€ 125,- p/st).

Op pagina 28 ziet u welke vakken kunnen worden afge-
rond met een tentamen voor een branche-erkend diploma.
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Studie-programma HBO Bedrijfskunde specialisatie Financieel Management

Jaar 1 (eszending in twee deten)
Propedeuse fase:

Jaar 2 (leszending inøens)

Hoofdfase:
Jaar 3 (øszending ineens)
Hoofdfase:

Onderwijseenheid 1

'15 studi€diepunl€n

lnformatie en Commun¡cat¡e
lnleiding Bestuurl¡jke informatie-

voorziening

Commun¡catie (Nemas MM)

Studieloopbaanontwrkkeling

Onderwijseenheid 2
15 studiepunten

Financiéle bedrijf svoering
lnleiding bedrijf seconomie

lnleidrng bedrijlsadministratie
Practicum bedri jf sadministralieve

soflware

Onderwijseenheid 3
15 studiepuntên

Management
Algemeen management

Functionele beleidsgebieden

Zelfbeoordeling

Onderwijseenheid 4
15 studiepunten

Fiscaal{uridisch

lnleiding Belastingrecht

lnleidlng Pr¡vaat en Publiek recht

Beroepsoriëntatie

Ref lectieverslag

Onderwijseenheid 5
'15 studiepunten

Thema Organisatie en bedrijfsvoering
Organisaliekunde I
L.og¡stiek management 4

Project Analyse bedrijfsprocessen (ALO) 2

Reflectieverslag 1

Onderwiiseenheid 6
'15 studiepunten

Thema Organisatie en de markt
Marketing managêmenl 6

Onderzoeksmethoden 6

Project Strategisch Marketingplan (ALO) 2

Zelfbeoordeling met persoonlijk actieplan 1

Onderwijseenheid 7
'15 studiepunten

Thema Organisatie en samenleving
Bedrijfsrecht 5

lntercultureel management 4

Organisalie ethiek 3

Projecl Onderzoek noodzaak tot

cultuurintervent¡e (ALOI 2

360'graden feedback 1

Onderwijseenheid I
'15 studiepunten

Thema Organisatie en personeel

Human Resourca Management

Arbeids- en sociaal recht

Project Scholingsplan (ALO)

Reflectieverslag

Onderwijseenhe¡d 9
15 studiepunien

Thema Organisatie en risico's
Enterprise Fìisk Management

Kwaliteit, Arbeid en Milieu

Project Risico Analyse in de eigen

werkomg6v¡ng (ALO)

Zelfbeoordeling

Onderwijseenhe¡d 10
15 studiepunten

Thema Organisat¡e en financiën
Finance & B¡skmãnagement 4

Jaarrekening 5

F¡scale aspecten van de onderneming 3

Financiêle rapportag€ en analyse (ALO) 2

Opstellen POP 1

Onderwijseenheid 11

15 studiepunten

Thema Organisat¡e en beleidscyclus
Ondern€mingstrategie 6

Planning & Control 6

Planning & control in de e¡gen

organisatie (ALO) 2

360" graden fêedback met persoonlijk

act¡eplan 'l

Onderwijseenheid 't2
15 studiepunten

Financieel management
Cost & Management Accounting
Fiscale Jaarrekening

Een linancieel economisch

adviesrapport (ALO)

Ref lectieverslag

b

6

2

1

10

3

2

7

6

2

I
5

1

tt

4

4

1

7

I
4

2

1

2
,|

Totaal 60 sp Totaal

Stage
Afstudeeropdracht, scriptie inclusief presentatie en verded¡ging

60 sp Totaal 60 sp

30 sp
30 sp

NHA'ç
27



vervolg HBO Bedrijfskunde specialisatie Financieel Management

Vrijstellingen.

Door de vele vrijstellingsmogelijkheden kunt u de studie nog voordel¡ger en nog sneller volgen. Wanneer u bij aanvang van uw
studie vrijstell¡ng ontvangt voor een module, hoeft u hiervoor geen tentamen af te leggen en krijgt u een korting van € '12,50 per
studiepunt (EC). Deze korting wordt verrekend in het studiejaar waarin het vak wordt gevolgd. De korting geldt niel voor vrijstel-
ling van stage en van de afstudeeropdracht. Vrijstellingsverzoeken worden beoordeeld door de examencommissie. Zie voor meer
informatie pag¡na 15.

Vrijstellingen en externe examens"

ln de volgende tabel ziet u welke modules kunnen worden afgesloten met een extern examen voor een erkend diploma. Heeft
u één of meerdere diploma's of certificaten uit de rechterkolom van onderstaande tabel al in uw bezit? Dan heeft u recht op
vrijstelling(en) voor de bijbehorende module uit de linkerkolom.

Module. Kan worden afgesloten met een extern examen
voor het erkende diploma:

- lnleiding Bestuurlilke lnformatievoorziening. Praktiikdiploma Bestuurlí¡ke lnformatievoorziening van de
Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens.

- lnleiding Bedrilfseconomie. Certificaat MBA Bedrijfseconomie van de Nederlandse
Associatie voor Praktiikexam€ns.

- lnleiding Bedrijfsadminislratie. Certificaat MBA Bedrijfsadministratie van de Nederlandse
Associatie voor Praktijkexamens.

- lnleid¡ng Belastingrecht. Certificaat MBA Belastingrechl van de Nederlandse
Associatie voor Praktijkexamens.

- Algemeen Management. Nemas Middle Managementdiploma deel 1

(Algemene Managemêntkennis).

- Functionelebeleidsgebieden Nemas Middle Managementdiploma deel 2
(Functionele beleidsgebieden).

Communicat¡e Nemas Middle Managementdiploma deel 2
(Functionele beleidsgebieden).

- Practicum toegepaste Informatietechnologie. ECDL startdipioma met d6 modules Easisbegrippen van
lnformalietechnologie (lT), Tekstverwerking, Spreadsheets,
lnformat¡e en Communicatie.

- Finance & Riskmanagement. - Gelijknamig vak HBO SPD Bedrijfsadministrat¡e.

Jaarrekening. - Gelijknamig vak HBO SPD Bedrijfsadministralie.

- Fiscale aspeclen van dê ondernem¡ng - Gelijknamig vak HBO SPD Bedrijfsadministrati€.

- Cost & managemênt accounting. - Gelijknamig vak HBO SPD Beddilsadmin¡strat¡e.

- Fiscal6.iaaÍr6ken¡ng. - Getijknamig vak HBO SPO Bedrijfsadminístratie.

- Marketing Management + Onderzoeksmethoden. Nima-4.
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HBO BedfijfskUndê speciatisatie Marketins Manasement

,t"

\
Marketing is voor elke commerciële organisatie belangrijk. Het
succes van een organisatie hangt in belangrijke mate af van
zijn marketing-activiteiten en de ínvulling van het marketing
plan is een veelzijdige taak. De "P's" van Product, plaats, pro-
motie, Personeel en Presentatie moeten optimaal worden in-
gezet. Dat vergt veelzijdigheid en creativiteit van het marketing
management.

Als Marketing Manager dient u breed opgeleid te zijn. Allereerst
moet u in staat zijn om kansen te herkennen en te vertalen naar
nieuwe producten of markten. Verder wordt van de marketing
manager verlangd om de doelstellingen van de onderneming te
vertalen naar een helder en concreet marketing plan. Uiteraard
dient u ook ín staat te zijn om uw projecten gedetailleerd te
budgetteren en dient u dus kennis te hebben van bedrijfseco-
nomische aspecten.

U kunt strategieën vertalen naar operationele plannen en bent
in staat om als een spin in een web van externe en interne con-
tacten te fungeren. Extern kunt u bijvoorbeeld denken aan re-
clame- en media-bureaus, marktonderzoeksbureaus, de pers,
leveranciers etc. lntern dient u de door u geplande acties altijd
zorgvuldig a, te stemmen met afdelingen als product-ontwik-
keling, inkoop, logistíek en personeelszaken waardoor het ui-
termate nuttig is om kennis te hebben van zaken die op deze
afdelingen spelen. Aan welke producten ls behoefte? Zijn alle
producten op ti¡d op voorraad? ls de personele Þezetting op
orde? Dit zijn slechts enkele zaken die een Marketing manager
altijd moet afstemmen met de afdelingshoofden van andere
betrokken afdelingen.
Ðe opleiding Marketing Management van de NHA is uniek
omdat hij is opgezet vanuit een integrale bedrijfskundige be-
nadering. Waar llggen de,raakvlakken met andere disciplines
binnen het bedrijf? WeJke invloeden kunnen bepaalde marke-

ting activiteiten hebben op het functioneren van andere afde-
lingen? Onze visie is dat een goede Marketing Manager een
brede kijk dient te hebþen op de organisatie en altiid afde-
lingsoverschrijdend bezig dient te zijn. Alleen op deze manier
kan marketing manager ervoor zorgen dat zijn marketing plan
gaat leven binnen een organisatie en tot in de puntles wordt
uitgevoerd. Door het volgen van deze opleiding bent u straks
dus niet alleen een specialist op marketing gebied maar bent
u door uw bedrijfskundige kennis breed inzetbaar binnen de
gehele organisatie!

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Personen met een marketing-getinte vooropleiding die
in relatief korte tiid diepgaande kennis willen opdoen van
een aantal andere aanverwante vakgebieden (zoals logis-
tiek, financieel management, personeel & organisatie). Dit
is mogelijk door de vrijstellingsmogelijkheden {zie pagina
34). Uiteraard dient u wel te voldoen aan de vooropiei-
dingseisen.
Personen met een aanverwante niet-marketing getinte
vooropleiding die in relatief korte tijd diepgaande kennis
willen opdoen van market¡ng management. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan mensen die een vooropleiding hebben
gevolgd op het gebied van financieel management, logis-
tiek of personeel & organisatie. Dit is mogelijk door de vrij-
stellingsmogelijkheden (zie pagina 34). Uiteraard dient u
wel le voldoen aan de vooropleidingseisen.
Personen die voldoen aan de vooropleidingseisen maar
geen marketing- getinte of aanverwante vooropleiding
hebben gevolgd. Door middel van het volgen van deze
opleiding is het mogelijk om in zeer beknopte periodê een
krachtige marketing-basis te ontwikkelen.

Opbouw van de ople¡d¡ng.

De opleiding Marketing Management bestaat uit 12 onderwijs-
eenheden, een stagelpraktijkcomponent en een afstudeer-
opdracht.

Net als in de werkelijkheid staan de verschillende vakgebre-
den binnen een onderwijseenheid niet los van elkaar, maar is
er een duidelijke relatie en integratie tussen de afzonderlijke
vakgebieden. ledere onderwijseenheid bestaat uit een aantal
toetseenheden (vakken). Een toetseenheid is een cluster van
leerstof die afgerond wordt met een beoordeling. ln de meeste
gevallen zal de beoordeling gebeuren op basis van een schrif-
telijk tentamen en een afsluitende aclion learning opdracht.
Door middel van de action learning opdracht wordt de theorie
gekoppeld aan de beroepsprakti,jk.
De opleiding bestaat u¡t twee fases: een propedeuse fase
(eerste iaar) en een hoofdfase (tweede en derde laar). ln hei
eerste jaar maakt u door middel van een aantal inleidende vak-
ken kennis met het vakgebied marketing management. Als u
de propedeuse fase succesvol afrondt, ontvangt u het ofliciêle
propedeuse-geiuigschrift.

NHA*
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Studieonderdelen. aspeclen waarvan u als Marketing Manager een basiskennis
dient te hebben. Onder andere de onderwerpen inkomsten-

, vennootschaps- en omzetbelasting staan centraal. Met be-
trekking tot het iuridische zal onder andere aandacht besteed
worden aan de vraag op welke manieren een onderneming juri-

dische risicos kan verminderen als het gaat om wanbetalende
debiteuren.

Organisatie en bedrijfsvoering.
ln deze onderwrjseenheid raakt u stap voor stap bekend met

de "basics" van het begrip interne organisatie. Op toeganke-
liike wi¡ze wordt behandeld welke processen zich afspelen in

een organisatie; hoe kunnen mensen worden gemotiveerd en

hoe kunnen logistieke processen wordt georganiseerd en ge-

optimaliseerd.

U wordt geconfronteerd met alle facetten van de interne or-
ganisatie van bedrijven, profit en non-profit, groot en klein.

Op basis van (praktiik)opdrachten dient u in staat te zijn om

met behulp van deze kennis en inzicht problemen te ana-
lyseren en te komen tot een onderbouwde (organisatie-)

oplossrng. Vakken in deze onderwijseenheid zijn onder andere
Organisatiekunde en logistiek management.

Organisatie en de markt.
Deze onderwijseenheid kan gezien worden als de centrale on-
derwijseenheid van de opleiding mark€ting management. Vak-

ken die aan bod komen zijn onder andere Marketing Manage-
ment en onderzoeksmelhoden. U leert een marketing-plan
opstellen en leert hoe u dit plan operationeel kunt maken door
de marketinginstrumenten product, priis, distributie en promo-

t¡e te implementeren.

Voor elk van deze instrumenten worden doelen, strategieën en

tactíeken besproken. Ook wordt er aandacht besteed aan sta-
tistische onderzoeksmethoden en het opzetten en rapporteren
van een marktonderzoek en het vaststellen van marktsegmen-
ten. U leert ook werken met statistische software zoals Excel en

SPSS. Ten slotte gaat u de theorie verwerken in de praktijk door
middel van het opstellen van een concreet marketingplan.

In de opleiding komen de volgende onderwijseenheden aan
bod:

lnformatie en Communicatie
ln deze onderwijseenheid zijn de vakgebieden informatie en

communicatie gecombineerd: het één kan niet zonder het an-
der. U leert (letterlijk) wat er te koop is op het gebied van de be-
stuurlijke informalievoorziening en hoe een en ander toepas-
baar is of kan worden gemaakt voor een bepaalde organisatie.
Zo doet u kennls op over het analyseren van informatiebehoef-
ten en de beheersing van de bedrilfsprocessen door middel
van een betrouwbare informatievoorziening. Op het gebied

van communicatie maakt u zich een aantal basisvaardighe-
den eigen, zoals corresponderen, rapporteren, interviewen en

presenteren. U bent dus straks ¡n staat om uw marketing plan

helder te formuleren en op overtuigende manier te presenleren
aan directie of aandeelhouders!

Financiële Bedrijfsvoering
Een Marketing Manager heeft te maken met een grool aantal

financieel economische zaken, zoals bijvoorbeeld vastlegging
van financiële feilen om belanghebbenden op het juiste mo-
ment van de juiste informatie te kunnen voorzien, het opstel-
len van investeringsbegrotingen (marketing plan), het bepalen
van kostensoorten, kostprilzen en break-even punt. Kortom,
om zijn functie goed te kunnen uitvoeren, dient een Marketing
Manager zeker over voldoende kennis over financiêle bedriifs-
voering te beschikken. ln deze onderwijseenheid doet u kennis
op van bovengenoemde zaken.

Management.
Als Marketing Manager dient u niet alleen te beschikken over
vakinhoudelijk kennis maar dient u ook in slaat te zijn om een

afdeling of bedrijlsonderdeel adequaat aan te sturen! In deze
onderwijseenheid wordt aandacht besteed aan de belang-
rijkste basisconcepten van de vakgebieden management en

functionele beleidsgebieden. Enerzijds zal ingegaan worden
op de theoretische kaders van de betretfende vakgebieden,
anderzijds gaat u door middel van cases de
basisconcepten in praktijksituaties toepas-
sen. Een belangrijke plaats is binnen deze
eenheid ook ingericht voor management-
vaardigheden. Aan bod komen manage-
mentmodellen, managemenlrollen met de
daarbij horende vaardigheden, zoals doe-
len stellen, effectief delegeren, jezelf en

anderen motiveren, ontwikkelen van on-
dergeschikten, functioneringsgesprekken,
conflictmanagement, omgaan met macht
en onderhandelen.

Fiscaal/Juridisch.
ln deze onderwi¡seenheid wordt aandacht
besteed aan een aantal fiscaal/juridische
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Organisatie en samenleving.
Een organisatie staat niet op zichzelf, maar functioneert Þinnen
een globaliserende samenleving die voor een belangrijk deel
wordt gereguleerd door de overheid. Een organisatie eal te ma-
ken krijgen met algemene ontwikkelingen in die samenleving,
zoals bijvoorÞeeld.culturele verschillen, vergrilzing en eman-
cipatie. Hoe gaat de organisatie om met de omgeving en met
haar ethische en maatschappelijke verantwoordelijkhe¡d? Hoe
moet de organisatie reageren op (voorgenomen) overheidsbe-
leid, waaronder wet- en regelgeving, en op reacties vanuit de
samenleving op de bedrilfsvoering. Dít zijn zaken die bij het
opstellen van een marketing plan altiid in kaart moeten worden
gebracht, de zogenaamde "opportunities and threats" uit de
SWOT analyse. Vakken die aan bod komen zijn Bedrijfsrecht,
lntercultureel Managemenl en Organisatie ethiek.

Organisatie en personeel.
"Personeel" is de belangrijkste factor bij de beantwoording
van de vraag hoe succesvol een organisatíe is in het bereiken
van de gestelde organisatiedoelen. Een organisatie kan suc-
cesvol genoemd worden wanneer met name het management
adequaat (en integraal) inspeell op externe en interne ontwik-
kelingen. Hierbij is gegeven dat in een organisatie mensen sa-
menwerken om de gestelde doelen te bereiken, het meest we-
zenliike. ln deze onderwijseenheid komen vakken als Human
Resource-management en Arbeids- en sociaal recht aan bod.

Organisatie en risico's
ln de omgeving waarin een organisatie opereert is weinig ze-
ker. Toch moet een organisatie op basis van intormatie uit die
omgeving beslissingen nemen, Aan ondernemen zitten dus per
definitie veel risico's. Bijvoorbeeld: de loonkosten stiigen, het
belastingstelsel verandert en de heffingen stijgen, de grond-
stoffen zijn n¡et leverbaar, er breekt oorlog uit. een overstro-
ming zet alles onder water, de olieprijzen stijgen of de rente
stijgt.

Ook investeringen brengen risico's met zich mee. Voor be-
paalde risico's kan een organisatie zich indekken, bijvoorbeeld
door verzekeringen af le sluiten. Ook is het mogelijk om van te
voren plannen te maken voor bepaalde risico's en het handelen
vast te leggen in bijvoorbeeld kwaliteitszorgprocedures. Aan
het indekken tegen risico's zijn kosten verbonden, Een Marke-
ting Manager moet in staat zijn te beoordelen welke risico's de
organisatie loopt en of het mogelijk en zinvol is zich tegen deze
risico's in te dekken. Deze thema's komen aan bod in deze on-
derwijseenheid.

Organisatie en verandering.
Vrijwel alle organisalies worden geconfronteerd met een toe-
nemende dynamiek en complexileit. Zowel hun omgeving als
hun interne organisatie worden steeds turbulenter.

Markten verzadigen, consumentenvoorkeuren worden steeds
grillige¡ technologische ontwikkelingen leiden tot snellere ver-
oudering van producten en diensten, concurrentíe neemt o.a.

door ¡nternationalisatie toe en politieke en maatschappelijke
veranderingen nopen organisaties tot het voeren van een ac-
tief en toekomstgericht beleid. Automatisering van productie-
processen en informatie, hoger en steeds frequenter opgeleide
medewerkers stellen andere eisen aan de inrichting van de ei-
gen organisatie. ln deze onderwiiseenheid leert u ìn vakken als
verandermanagement en projectmanagement hoe u adequaat
kunt omgaan met ¡n- en exlerne veranderingen die van invloed
zijn op het functioneren van een onderneming.

Organisatie en beleidscyclus.
Dageli¡ks worden in ondernemingen talloze beslissingen geno-
men. Op allerlei niveaus wordt geanalyseerd of er geihvesteerd
moet worden in verbeteringen van de bedrijfsprocessen, een
nieuwe bedrijfsvesiiging, I0T-toepassingen, het ontwikkelen
van een buitenlandse markt of het aantrekken van financiële
middelen. Deze þeslissingen worden uiteraard in samenspraak
met u als Marketing Manager genomen. ln deze onderwijseen-
heid komen vakken als Ondernemingsstrategie en Planning &
Control aan bod.

Strategische Marketing {NIMA-B).
ln deze onderwiiseenheid gaat u alle kennis die u heeft op-
gedaan integraal toepassen en wordt uw kennis van het mar-
ketingvak nog verder uitgebreid. Zaken die aan bod komen
zijn onder andere: Het Marketingplan (SWOT-analyse, mar-
ketingchecklist), Koopgedrag en marktsegmentatie, de mar-
keting-mix, Bedrijfseconomie en wetgeving (balansanalyse,
kosten- en winstanalyse, kengetallen), Toepassingsgebieden
(internationale marketing, industriöle marketing, dienstenmar-
keting, non-profit marketing, direct marketing), Hulpmiddelen
bi¡ market¡ngplanning (togistiek management, marktonder-
zoek, marketing-informatiesysteem).
U kunt deze onderwijseenheid afronden met het NIMA-B exa-
men waarmee u in het bezit kunt komen van het veelgevraag-
de, internationaal erkende NIMA-B diploma. Het brevet naar
een veelbelovende toekomst in de marketingl

Welke persoonskenmerken heeft een Marketing
Manager?

Een marketing manager is klantgericht, objectief, flexibel
díenstverlenend en gaat oplossingsgericht te werk. Hij is com-
municatief vaardig en kan goed met mensen omgaan. Hij voelt
zich zowel thuis op de werkvloer als tussen leidinggevenden
en is daadkrachtig en resultaatgericht. Hij heeft een sterk ana-
lytisch vermogen.

Beroepsmogela¡kheden en werkveld.

U wordt opgeleid voor management luncties op het gebied van
Marketing, Sales of Communicatie. ln deze hoedanigheid bent
u de verbindende schakel tussen de directie en de werkvloer.
U bent in staat om het strategische beleid van de onderne-
ming om te zetten in concrete operationele plannen, zoals een
marketing plan, een communicatie-plan of een verkoopplan.
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Doordat deze opleiding bi,jzonder breed is opgezet behoren
leidinggevende functies op andere afdelingen ook zeker tot de

mogelijkheden. Mogelijke beroepen:

HBO-getuigschr¡ft.

Marketing Manager
Account- / Product Manager
Brandmanager
Bayon Manager/ Sales Manager
Business development manager
lnkoopmanager
Marketing Communicatie Manager
Market Researcher
Management Consultant

Uiteraard behoort het zelfstandig ondernemerschap ook tot de
mogelijkheden.

Tentamens.

De compleet nieuwe HBO Bachelor-opleidíngen van Hoge-
school NHA zijn ontwikkeld conform de nieuwste richtliinen
voor het competent¡e-gerichte onderwijs.

Perfecte aansluiting op de praktijk.
De nieuwe richtli¡nen binnen het onderwijs stimuleren een nog

betere aansluiting van de opleidingen op de beroepspraktiik.
Dit impliceert o.a. dat er geen overbodige lesstof wordt behan-
deld. De lesstof haakt in op de werkpraktijk en dit maakt uw

opleiding bil Hogeschool NHA levendiger en prettiger.

Heeft u al een baan þinnen het vakgebied, dan kunt u de les-

stof meteen toepassen in de praktiik. Heeft u nog geen baan
die aansluit op de opleiding, dan kunt u de lesstof toepassen

tijdens de praktiikstage.

Minder tentamens = tiidwinst.
Competentiegericht onderwijs houdt levens in. dat niet ieder
onderdeel meer hoeft te worden afgesloten met een tentamen
op locatie.
Onderdelen worden voortaan vaak afgesloten met action lear-

ning opdrachten die u op de werkplek kunt uitvoeren. Heeft u

nog geen relevante werkplek, dan maakt u hiervoor in de plaats

simulatieopdrachten.

Deze opdrachten maken uw studie extra boeiend en zorgen
ervoor dat u de opgedane kennis meteen praktiikgericht gaat

vertalen en benutten. Bijkomend voordeel voor mensen die

een thuisstudie volgen is, dal u tijdens de opleiding slechts en-
kele keren tentamen op locat¡e dient af te leggen. Dit bespaart
u reistijd en -kosten en helpt u de opleiding nog flexibeler en

voordeliger te doorlopen.

1 007o examen-garantie.
Mocht u onverhoopt niet slagen voor een afsluitend examen,

dan bieden wij examen-garantie en leidt Hogeschool NHA u
gratis op voor het herexamen.

Als u de opleiding HBO Bedriifskunde met succes afrondt ont-

vangt u het officieel erkende getuigschrift HBO Bedrijfskunde

en mag u de titel BBA (Bachelor of Business Administration)

dragen.

Stage en afstuderen.

Zie pagina 14

Vooropleiding.

Zie pagina 15

Goede aansluiting op de prakti¡k.

Dankzij de nauwe banden die Hogeschool NHA onderhoudl
met bedrijven, overheden en brancheorganisaties kunnen wij

kwalitatieve opleidingen aanbieden die aansluiten op de vraag

van bedrijfsleven en instellingen. Onze studieprogramma's

worden mede na overleg met deze instanties bepaald.

Extra erkende diploma's zonder extra studie'

De NHA werkt nauw samen met toonaangevende organisat¡es,

en dit biedt veel voordelen voor onze studenten. Veel tenta-
mens van onze bacheloropleidingen rond je namelijk af mel

een diploma van een brancheorganisatie, zoals van de Associ-
atie of van het NIMA of de NEMAS. Deze erkende diploma's

staan meteen goed op uw cv. En dat zonder extra studie!

Deze tentamens worden nagenoeg allemaal flexibel afgeno-

men. Dit betekent dat u maandelijks tentamen kunt doen, op
een locatie bij u in de buurt. Het tentamengeld betaalt u bij

aanmelding aan de exameninstantie.

U kunt bij veel vakken dus kiezen voor het tentamen van Ho-
geschool NHA of voor het tentamen van de branche organisa-

tie. Tentamens die door Hogeschool NHA worden afgenomen

vinden vier keer per jaar plaats in Utrecht. U kunl op een dag

twee tentamens afleggen, waardoor u per studiejaar slechts 2

keer voor tentamen naar Utrecht hoeft. Iiidens de complete

opleiding vinden er twaalf lentamens plaats (€ 42,50 p/st) en

twee afsluitende examens (€ 125,- p/st).

Op pagina 34 ziet u welke vakken kunnen worden afge'
rond met een tentamen voor een branche-erkend diploma.
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Studie-programma HBO BedrijTskunde specialisatie Marketing Management

Jaar 'f (cszendlng in twec delen)
Propedeuse fase:

Jaat 2 {aszending ineens)
Haofdfase:

Jaar 3 (aszcnding ¡naêns)

Onderwijseenheid 1

15 sludiediepunten

lnlormatie en Communicalie
lnle¡ding Bestuurlijke informatie-

voorzienrng

Communicatie (Nsmas MMI
Studieloopbaanontwikkel¡ng

Onderwijseenheid 2
15 studiepunt€n

Flnanciðle bedrl¡tsvo6ring
lnleidíng bedrilf saconomie

lnleiding bedrijf sadministratie
Pract¡cum bedríif sadministral¡evo

soltware

Onderwíjseenheid 3
l5 studiepunten

Managcmont
Algemeen management

Funclionele beleidsgebieden

Zelfbeoordeling

Onderwljseenhsid 4
15 studi€punten

Fiscaal{urldisch
lnleiding Belastingrecht

lnieiding Privaat en Pubiiek rscht
Boro6psoriêntal¡e

Reflectieverslag

Onderwijseenheid 5
15 studiepunten

Thema Organisalíe on bedrljlsvoering
Organisaliekundo g

10 Logistiek managem€nt 4

3 Proiect Analyse bêdriifsprocess€n (ALo) 2

2 Reflect¡everslag 1

Onderwijseenheid 6
'tS stud¡epunten

Thema Organiaatie en de markt

7 Marketing managemenl 6

6 Onderzoeksmelhoden 6

Project Stralegisch Marketingplan (ALO) 2
2 Zelfbeoordeiing met persoonti¡k actieplan I

Onderwijseenhe¡d 7
15 studiepunten

Thema Organiratie en ramenleving
Bedrijfsrecht s
lntercullureel management 4

Organisatie ethi€k 3

Proiect Onderzosk noodzaak tol
culluurinlerventie {ALO) z
360u graden feedback 1

Onderwijseenheid I
15 studiepunten

Theme Organisst¡e €n personeel

Human Resource Managemenl

Arbeids- en soc¡aal Íecht
Project Scholingsplan {ALO}
Reflectieverslag

Onderwijseenheid I
15 studiepunten

Thema Organlsstia on risico's
Ënlerprise Fisk Management
Kwaliteit, Arbsid sn Milieu
Proj€ct Rrsrco Analyse in de eigen
werkomgevíng (ALO)

Zelfbeoordeling

Onderwijseenheid 10
'15 stud¡epunt€n

Thema Organisalie en verandering
Veranderingsmanagement

Projectmanagament

Prolect bedr,jfsanalyse (ALO)

Opstollen POP

Onderwijseenhe¡d 11

15 stud¡epunten

Thema Organisatlc en beloidscyclus
Ondernemingstrategie 6
Planning & Control 6

Planning & control in de e¡gen

organisatie {ALO} z
360" graden f€6dback met pergoonl¡ik

acl¡åplan 1

Onderwijseenheid '12

15 studiepunten

Strateg¡sche market¡ng {Nima B) 15

b

6

2

1

6

6

2

1

I
5

1

6

d

4

f I

2

1

Totaal 60 sp Totaal

Stage
Afstudeeropdracht, scriptia inclusief presentat¡e en verded¡g¡ng

60 sp ïotaal 60 sp

30 sp
30 sp
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Vrijstellingen.

Door de vele vrijstellingsmogeliikheden kunt u de studie nog voordeliger en nog sneller volgen. Wanneer u bij aanvang van uw
studie vrijstelling ontvangt voor een module, hoeft u hiervoor geen tentamen af te leggen en krijgt u een korting van € 12,50 per
studiepunt (EC). Deze korting wordt verrekend in het studiejaar waarin het vak wordt gevolgd. De korting geldt niet voor vrijslel-
ling van stage en van de afstudeeropdracht. Vrijstellingsverzoeken worden beoordeeld door de examencommissie. Zie voor meer
informatie pagina 15.

Vrijstellingen en externe examens.

ln de volgende tabel ziet u welke modules kunnen worden afgesloten met een extern examen voor een erkend diploma. Heeft
u één of meerdere diploma's of certificaten uit de rechterkolom van onderstaande tabel al in uw bezit? Dan heeft u recht op
vrijstelling(en) voor de bijbehorende module uit de linkerkolom.

Module. Kan worden afgesloten met een extern examen
voor het erkende diploma:

- lnleiding Bestuurlilke lnformatievoorzisning. Praktijkdiploma Bestuurlijke Informatievoorziening van de
Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens.

- Inleiding Bedrijfseconomie. Certificaat MBA Bedrijfseconom¡e van de Nederlandse
Associatie voor Praktijkexamens.

- lnleiding Bodrijfsadm¡nistratie. Certificaat MBA Bedrijfsadministratie van de Nederlandse
Associat¡e voor Praktijkexamens.

- lnleiding Belastingrecht. Certificaat MBA Belastingrecht van de Nederlandse
Associatie voor Praktiikexamens.

- Algemeen Management, Nemas Middle Managementdiploma deel I

(Algemene Managem€ntk€nnis).

- Functionelebeleidsgebieden. Nemas Middle Managementdiploma deel 2
(Functionele beleidsgebieden).

Communicatie. Nemas Middle Managementdiploma deel 2
(Functionele beleidsgebieden).

- Practicum toegepaste lnformatietechnologie. ECDL stârtdiploma met de modules Basisbegrippen van
lnformatietechnologie (lT), Tekstverwerking, Spreadsheets,
lnformatie en Communicatie.

Pro¡ectmanagement. - Princo 2 Practioner

- Marketing Managemênt + Onderzoeksmethoden Nima-4.

- StrategischeMarket¡ng Nima-8.
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HBO BgdfijfskUndg speciatisatie Personeet & orsanisatie

U werkt graag met mensen en vindt het een uitdaging om een
organisatie beter te maken. Dan is de opleiding Personeel en
organisatie de perfecte opleiding voor u! Deze opleiding is zeer
breed opgezet en laat organisatiekunde en personeelsma-
nagement op een unieke manier in elkaar overvloeien. Deze
twee vakgebieden hebben namelijk veel raakvlakken en kennis
van beide gebieden biedt u de mogelijkheid om op een onge-
kend hoog niveau binnen een organisatie te fungeren!

Goed personeel is de motor van elke organisatie. Anderzijds
dient een organisatie zo opgebouwd en gestructureerd te zijn
dat er een perfect kader onlstaat waarbinnen het personeel
kan lungeren. Het een kan absoluut niet zonder het ander en
dat is iets wat u terugziet in deze opleiding. We zoeken con-
stant het raakvlak op tussen de vakgebieden personeelsma-
nagement en organisatiekunde en stimuleren u zo om "outside
the box" te denken.
Als afgestudeerd HBO'er Personeel en Organisatie bent u
breed inzetbaar. U kunt bijvoorbeeld aan de slag gaan als Per-
soneelsmanager. Een goede Personeelsmanager kan goud
waard zijn voor een organisatie. Als het personeel goed func-
t¡oneert en zich op zijn plaats voelt dan is dit ook in positieve
zin terug te zien in het resultaat van een onderneming. U bent
de schakel tussen het personeel en het management van een
organisatie en bent constant bezig om de optimale werksitu-
atie binnen een organisaÌie te creêren.
U neemt nieuw personeel aan, stelt scholingsplannen op, mo-
tiveert het personeel en helpt hel managemenl met het door-
voeren van organisatorische veranderingen. Verder beoordeelt

u werknemers, stelt u planningen op en stelt u

personeelsplannen op. Een personeelsmanager
wordt echter ook als een echte vertrouwensper-
soon gezien. Als er bij werknemers zaken spelen,
bijvoorbeeld op privé-gebied, dan bent u vaak
het eerste aanspreekpunt. Natuurlijk bent u ook
constanl op de hoogte van de laatste wet- en re-
gelgeving en implementeert u eventuele veran-
deringen in de organisatie.

De kennis die u in deze opleiding opdoet gaat
echter een stuk verder. U wordt namelijk niet al-
leen opgeleid lot een specialist op het gebied van
personeelsmanagement, maar bent ook in staat
om complexe organisatorische vraagstukken
op te lossen. U doet namelijk ook kennis op van
bijvoorbeeld logistiek, markeling, financieel ma-
nagement en organisatiekunde en bent in staat
om op hoog niveau mee te denken over zaken die
op deze gebieden binnen een organ¡satie spelen.

Door het volgen van deze opleiding bent u straks
dus niet alleen een specialist op het gebied van
personeelmanagement maar bent u door uw be-
drilfskundige kennis breed inzetbaar binnen de
gehele organisatiel

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Personen mel een aan personeel & organisatie gerela-
teerde vooropleiding die in relatief korle tijd diepgaande
kennis willen opdoen van een aantal andere aanverwante
vakgebieden (zoals logistiek, marketing, linancieel ma-
nagement)^ Dit is mogelijk door de vri.jstellingsmogelijkhe-
den (zie pagina 40). Uiteraard dient u wel te voldoen aan
de vooropleidingseisen.
Personen met een aanverwante vooropleiding die in rela-
tief korte tijd diepgaande kennis willen opdoen van perso-
neel & organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen
die een vooropleiding hebben gevolgd op het gebied van
market¡ng, logistiek of financieel management. Dit is mo-
gelijk door de vrijstellingsmogelijkheden (zie pagina 40).

Uiteraard dient u wel te voldoen aan de vooropleidingsei-
sen.
Personen die voldoen aan de vooropleidingseisen maar
geen personeel & organisatie gerelateerde of aanver-
wante vooropleiding hebben gevolgd. Door middel van
het volgen van deze opleiding is het mogelijk om in zeer
beknopte periode een krachtige basis op het gebied van
personeel & organisatie te vormen.

Opbouw van de opleiding

De opleiding Personeel & Organisatie bestaat uit '12 onderwijs-
eenheden, een stage/praktijkcomponent en een afstudeer-
opdracht. Net als in de werkelijkheid staan de verschillende
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vakgebieden binnen een onderwijseenheid niet los van elkaar,
maar is er een duidelijke relatie en integratie tussen de af-
zonderlijke vakgebieden. ledere onderwijseenheid bestaat uit
een aantal toetseenheden (vakken). Een toetseenheid is een
cluster van leerstof die afgerond wordt met een beoordeling.
ln de meeste gevallen zal de beoordelíng gebeuren op basis
van een schriftelijk tentamen en een afsluitende action learning
opdracht. Door middel van de action learning opdracht wordt
de theorie gekoppeld aan de beroepspraktijk.
De opleiding bestaat uit twee fases: een propedeuse fase (eer-

ste jaar) en een hoofdfase (tweede en derde jaar). ln het eer-
ste jaar maakt u door middel van een aantal inleidende vakken
kennis met het vakgebied Personeel & Organisatie. Als u de
propedeuse fase succesvol afrondt, ontvangt u het officiêle
propedeuse- getuigschrift.

is binnen deze eenheid ook ingericht voor managementvaar-
digheden. Aan bod komen managementmodellen, manage-
mentrollen met de daarbil horende vaardigheden, zoals doe-
len stellen, effectief delegeren, jezelf en anderen motiveren,
ontwikkelen van ondergeschikten, functioneringsgesprekken.
conflictmanagement, omgaan met macht en onderhandelen.

Fiscaal/Juridisch.
ln deze onderwijseenheid wordt aandacht besteed aan een
aantal fiscaal/juridische aspecten waarvan u als Manager Per-
soneel en Organisat¡e een basiskennis dient te hebben. Onder
andere de onderwerpen inkomsten, vennootschaps- en om-
zetbelasting staan centraal. Met betrekking tot het iuridische
zal onder andere aandacht besteed worden aan de vraag op
welke manieren een onderneming juridische risicos kan ver-
minderen als het gaat om wanbetalende debiteuren.

Organisatie en bedrijfsvoering
ln deze onderwi.jseenheid raakt u stap voor stap bekend met
de "basics" van het begrip interne organ¡satie. Op toeganke-
lijke wilze wordt behandeld welke processen zich afspelen in
een organisatie; hoe kunnen mensen worden gemotiveerd en
hoe kunnen logistieke processen wordt georganiseerd en ge-
optimaliseerd.
U wordt geconlronteerd met alle facetten van de interne orga-
nisatie van bedrilven, profit en non-profit, groot en klein. Op
basis van (praktijk)opdrachten dient u in staat te zijn om met
behulp van deze kennis en inzicht problemen te analyseren en

te komen tot een onderbouwde (organisatie-)oplossing. Vak-
ken in deze onderwijseenheid zijn onder andere Organisatie-
kunde en logistiek management.

Organisatie en de markt.
ln deze onderwijseenheid komen onder andere zaken als Mar-
keting Management en onderzoeksmethoden aan bod. U leert
een marketing-plan opstellen en leert hoe u dit plan operatio-
neel kunt maken door de marketinginstrumenten product, prijs,
distributie en promotie te implementeren. Voor elk van deze
instrumenten worden doelen, strategieén en tactieken bespro-
ken. Ook wordt er aandacht besteed aan statistische onder-
zoeksmethoden en het opzetten en rapporteren van een markt-
onderzoek en het vaststellen van marktsegmenten. U leert ook
werken met stat¡stische software zoals Excel en SPSS. Ten

slotte gaat u de theorie verwerken in de praktijk door middel
van het opstellen van een concreet marketing-plan.

Studieonderdelen.

ln de opleiding komen de volgende onderwijseenheden aan
bod:

lnformatie en Communicatae.
ln deze onderwíjseenheid zijn de vakgebieden informatie en
communicatie gecombineerd: het één kan niet zonder het an-
der. U leert (letterlijk) wat er te koop is op het gebied van de
bestuurlijke informatievoorziening en hoe een en ander toepas-
baar is of kan worden gemaakt voor een bepaalde organisatie.
Zo doet u kennis op over het analyseren van informatiebehoef-
ten en de beheersing van de bedrijfsprocessen door middel
van een betrouwbare informatievoorziening. Op het gebied van
communicatie maakt u zich een aantal basisvaardigheden ei-
gen, zoals corresponderen, rapporteren, interviewen en pre-
senteren.

Financiële Bedrijfsvoering.
Een Bedrijfskundige heefl te maken met een groot aantal fi-
nancieel economische zaken, zoals bijvoorbeeld vastlegging
van financiële leiten om belanghebbenden op het juiste mo-
ment van de juiste informatie te kunnen voorzien, het opstellen
van investeringsbegrotingen, het bepafen van kostensoorten,
kostprijzen en break-even punt. Kortom, om zijn functie goed
te kunnen uitvoeren, dient een Bedrijfskundige zeker over vol-
doende kennis over financiële bedrilfsvoering te beschikken. ln
deze onderwijseenheid doet u kennis op van bovengenoemde
zaken.

Management.
Als Manager Personeel en Organisatie dient u niet alleen te be-
schikken over vakinhoudelijk kennis maar dient u ook in staat
te zijn om een afdeling ot bedrijfsonderdeel adequaat aan te
sturen! ln deze onderwijseenheid wordt aandacht besteed aan
de belangrijkste basisconcepten van de vakgebieden manage-
ment en functionele beleidsgebieden. Ënerzijds zal ingegaan
worden op de theoretische kaders van de betreffende vakge-
bieden, anderzijds gaat u door middel van cases de basiscon-
cepten in praktijksituaties toepassen. Een belangrijke plaats

Organisatie en samenleving.
Een organisatie staat niet op zichzel'|, maar functioneert binnen
een globaliserende samenleving die voor een belangríjk deel
wordt gereguleerd door de overheid. Een organisatie zal te ma-
ken krijgen met algemene ontwikkelingen in die samenleving,
zoals bijvoorbeeld culturele verschillen, vergrijzing en eman-
cipatle. Hoe gaat de organisatie om met de omgeving en met
haar ethische en maatschappelijke verantwoordelijkheid? Hoe
moet de organisatie reageren op (voorgenomen) overheidsbe-
leid, waaronder wet- en regelgeving, en op reacties vanuit de
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samenleving op de bedri¡fsvoering.
Vakken die aan bod komen ziln Bedriifsrecht, lntercullureel
Management en Organisatie ethiek.

Organisatie en personeel.
"Personeel" is de belangrijkste lactor bij de beantwoording
van de vraag hoe succesvol een organisatie is in het bereiken

van de gestelde organisatiedoelen. Een organisatie kan suc-
cesvol genoemd worden wanneer met name het management
adequaat (en integraal) inspeelt op externe en interne ontwik-
kelngen. Hierbii is gegeven dat in een organisatie mensen sa-
menwerken om de gestelde doelen te bereiken, hel meest we-
zenlijke. ln deze onderwijseenheid komen vakken als Human
Resource-management en Arbeids- en socraal recht aan bod.

Organisatie en risico's.
ln de omgeving waarin een organisatie opereert is weinig ze-

ker, Toch moet een organisatie op basis van informatie uit die

omgeving beslissingen nemen. Aan ondernemen zitten dus per
definrtie veel risico's.
Bijvoorbeeld: de loonkosten stijgen, het belastingstelsel veran-
dert en de heffingen stiigen, de grondstoffen zijn niet leverbaar,

er breekt oorlog uit, een overstroming zet alles onder water, de
olieprijzen stijgen of de rente st¡igt. Ook investeringen brengen
risico's mel zich mee. Voor bepaalde risico's kan een organisa-
tie zich indekken, bijvoorbeeld door verzekeringen af te sluiten.
Ook is het mogelijk om van te voren plannen te maken voor be-
paalde r¡sico's en het handelen vast te leggen in bijvoorbeeld
kwaliteitszorgprocedures. Aan het indekken tegen risico's zijn
kosten verbonden. Deze thema's komen aan bod in deze on-
derwijseenheid.

Organisatie en verandering.
Vrijwel alle organisaties worden geconfronteerd met een toe-
nemende dynamiek en complexiteit. Zowel hun omgeving als

hun interne organisatle worden steeds turbulenter.
Markten verzadigen, consumentenvoorkeuren worden sleeds
grillige¡ technologische ontwikkelingen leiden tot snellere ver-

oudering van producten en diensten, concurrentie neemt o.a.

door internationalisatie toe en politieke en maat-

schappeliike veranderingen nopen organisaties
tot het voeren van een actiel en toekomstgericht
beleid.

Automatisering van productieprocessen en infor-
matie. hoger en steeds frequenter opgeleide me-
dewerkers stellen andere eisen aan de inrichting
van de eigen organisatie. ln deze onderwijseen-
heid leert u in vakken als verandermanagement
en proiectmanagement hoe u adequaat kunt
omgaan met in- en externe veranderingen die
van invloed zijn op het functioneren van een on-
derneming.

Organisatie en beteidscyclus.
Dagelilks worden in ondernemingen talloze be-

slissingen genomen. Op allerlei niveaus wordt geanalyseerd of
er geinvesteerd moet worden in verbeteringen van de bedriifs-
processen, een nieuwe bedrijfsvestiging, ICÏ{oepassingen,
het ontwikkelen van een buitenlandse markt of het aantrekken
van financiêle middelen. ln deze onderwijseenheid komen vak-
ken als Ondernemingsstrategie en Plannrng & Control aan bod.

Personeelsmanagement NEMAS.
Met behulp van de kennis uit deze onderwijseenheid heeft u
straks alle kennis in hurs om als personedlsmanager aan de

slag te gaan. Onderwerpen die aan bod komen ziln onder
andere: personele doelen en personeelsbeleid, personeels-
planning, personeelsvoorziening, personeelsontwikkeling en-
begeleiding, beloning en motivalie, beeordelen van personeel,
juridische aspecten en personeelsadministratie.
Verder leert u in deze onderwijseenheid ook hoe u personele
vraagslukken door middel van een systematische probleem-

analyse kunt aanpakken. Met deze kennis in uw bagage bent
u straks klaar om op een hoog niveau actief te zijn binnen het
personeelsmanagement of Human Resource Management van

een organisatie.

Welke persoonskenmerken heeft een Manager
Personeel & Organisatie?

Een Manager Personeel en Organisatie ¡s klantgericht, objec-
tief, flexibel dienstverlenend en gaat oplossingsgericht te werk.

Hij is communicatief vaardig en kan goed met mensen om-
gaan. Hii voelt zich zowel thuis op de werkvloer als tussen lei-

dinggevenden en is daadkrachtig en resultaatgericht. Hij heeft
een sterk analytisch vermogen.

Beroepsmogela¡kheden en werkveld.

U wordt opgeleid voor management functies op het gebied van

Personeelsmanagemenl, Personeel en Organisatie en Human

Resource Management. ln deze hoedanigheid bent u de ver-
bindende schakel tussen de directie en de werkvloer. U bent
rn staat om hel strategrsche beleid van de onderneming om te
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vervolg HBO Bedrijfskunde specialisatie Personeel & Organisatie

zetten in een concreet personeels- ol organisatie-plan. Door-

dat deze opleiding bijzonder breed is opgezet behoren leiding-
gevende functies op andere afdelingen ook zeker tot de mo-
gelijkheden.
Mogelijke beroepen:

HBO-getuigschr¡ft.

Personeelsmanager
Human Besource Manager
Manager Scholing en Opleiding
Manager Personeel & Organisatie
Beleidsadviseur
Loopbaanbegeleider
Organisatie consultant

Uiteraard behoort het zelfstandig ondernemerschap ook tot de
mogeliikheden.

Tentamens.

De compleet nieuwe HBO Bachelor-opleidingen van Hoge-
school NHA zijn ontwikkeld conlorm de nieuwste richtlijnen
voor het competent¡e-gerichte onderwijs.

Perfecte aansluiting op de praktijk.
De nieuwe richtlijnen binnen het onderwi.js stimuleren een nog

betere aansluiting van de opleidingen op de beroepspraktijk.
Dit impliceert o.a. dat er geen overbodige lesstof wordt behan-
deld. De lesstof haakt in op de werkpraktlik en dit maakt uw

opleiding bij hogeschool NHA levendiger en prettiger.
Heeft u al een baan binnen het vakgebied, dan kunt u de les-
stol meteen toepassen in de praktijk. Heeft u nog geen baan
die aansluit op de opleiding, dan kunt u de lesstof toepassen
tijdens de praktijkstage.

Minder tentamens = tijdwinst.
Competentiegericht onderwijs houdt tevens in, dat niet ieder
onderdeel meer hoeft te worden afgesloten met een tentamen
op locatie. Onderdelen worden voortaan vaak afgesloten met
action learning opdrachten die u op de werkplek kunt uitvoe-
ren. Heeft u nog geen relevante werkplek, dan maakt u hier-
voor in de plaats simulatieopdrachten.

Deze opdrachten maken uw studie extra boeiend en zorgen
ervoor dat u de opgedane kennis meteen praktijkgericht gaat

vertalen en benutten. Bijkomend voordeel voor mensen die
een thuisstudie volgen is, dat u tijdens de opleiding slechts en-
kele keren tentamen op locatie dient af te leggen. Ðit bespaart
u reistijd en -kosten en helpt u de opleiding nog flexibeler en

voordeliger te doorlopen.

1 00o/o examen- garantie.
Mocht u onverhoopt niet slagen voor een alsluitend examen,
dan bieden wij examen-garantie en leidt Hogeschool NHA u

gratis op voor het herexamen.

Als u de opleiding HBO Bedrijfskunde met succes afrondt ont-
vangt u het officieel erkende getuigschrift HBO Bedrijfskunde
en mag u de titel BBA (Bachelor of Business Administration)

dragen.

Stage en afstuderen.

Zie pagina 14.

Vooropleiding.

Zie pagina 15.

Goede aanslu¡t¡ng op de prakt¡¡k.

Dankzij de nauwe banden die Hogeschool NHA onderhoudt
met bedrijven, overheden en brancheorganisaties kunnen wij
kwalitatieve opleidingen aanbieden die aansluiten op de vraag
van bedrilfsleven en instellingen. Onze studieprogramma's
worden mede na overleg met deze instanties bepaald.

Extra erkende diploma's zonder extra studie.

De NHA werkt nauw samen met toonaangevende organisaties,
en dit biedt veel voordelen voor onze studenten. Veel tenta-
mens van onze bacheloropleidingen rond je namelijk af met
een diploma van een brancheorganisatie, zoals van de Associ-
atie of van het NIMA of de NEMAS. Deze erkende diploma's
sÌaan meteen goed op uw cv, En dat zonder extra studie!

Deze tentamens worden nagenoeg allemaal llexibel afgeno-
men. Dit betekent dat u maandelijks tentamen kunt doen, op
een locatie bij u in de buurt. Het tentamengeld betaalt u bij

aanmelding aan de exameninstantie.

U kunt bij veel vakken dus kiezen voor het tentamen van Ho-
geschool NHA of voor het tentamen van de branche organisa-
tie. Tentamens die door Hogeschool NHA worden afgenomen
vinden vier keer per iaar plaats in Utrecht. U kunt op een dag
twee tentamens afleggen, waardoor u per studie.iaar slechts 2

keer voor tentamen naar Utrecht hoeft. Tijdens de complete
opleiding vinden er twaalf tentamens plaats (€ 42,50 p/st) en

twee afsluitende examens (€ 125,- p/st).

Op pagina 40 ziet u welke vakken kunnen worden afge-
rond met een tentamen voor een branche-erkend diploma.
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Studie-programma HBO Bedrijfskunde specialisatie Personeel & Organisatie

Jaar 1 (eszending in twee dølen)
Propedeuse fase:

Jaar 2 (eszendtng ineens)
Hoofdfase:

Jaar 3 (eszendlng ineensl

0nderwijseenheid 1

15 stud¡ediepunten

lnformatie €n Commun¡cat¡e
ln,e¡ding Bestuurlijke informat¡e-

voorziening

Communicat¡e {Nemås MM)

Sludieloopbaanontwikkeling

Onderwijseenheid 2
15 studiepunten

Financiêle bedrijf svoering
lnleiding bedrijf seconomie

lnleiding bedr¡jfsadministrat¡e

Practicum bedriifsadminlstratleve

software

0nderwijseenheid 3
15 studiepunten

Management
Algsmeen management

Functionele beleidsqebieden

Zelfbeoordeling

Onderwijseenheid ¿l

15 sludiepunten

Fiscaal/juridisch

lnleiding Belastingrecht

lnleiding Privaat en Publiek recht

Bero€psoriéntalie

Ref lectieverslag

Onderwiiseenheid 5
'15 sludiepunlen

fhema Organisat¡e en bedrijlsvoering
Organ¡satiekunde I
Logistiek ñìanagement 4

Project Analyse bedrijfspfocessen {Al.O) 2

Reflectieverslag 1

Onderwijseenheid 6
15 studiepunten

Thema Organlsatie ên de markt
Marketing managem€nt 6

Onderzoeksmethoden 6

Proiect Stratêgisch Marketingplan (ALO) 2

Zelfbeoordeling met p6rsoonl¡ik actieplan 1

0nderwijseenheid 7
15 studiepunlen

Thema Organisatie en samenleving
Bed¡ijfsrecht 5

lnterculturs€l managemenl 4

Organisatie ethiek 3

Project Onderzoek noodzaak tot
cultuurintervêntie {ALO} 2

360o graden leedback 1

Onderwijseenheid I
15 studiepunten

Thema Organisatie en personeol
Human Resource Management

Arbeids- en sociaâl recht

Project Schollngsplan (ALO)

Ref l6ctieverslag

Onderwijseenheid 9
15 studiepunt€n

Thema Organigatie en risico's
Enterprise Risk Managemant

Kwalit€lt, Arbeid en Milieu

Project Risico Analyse in d€ eigen
werkomgeving (ALO)

Zelfbeoordeling

Onderwijseenheid 10

15 studiepunten

Thema Organisatie en verandering
Veranderíngsmanagement

Projectmanagement

Project bedrijf sanalyse (ALO)

Opstellen POP

Onderwiiseenheid 11
'15 studiepunten

Thema Organisatie en beleidscyclus
Ondernemingstrategie 6

Planning & Control 6

Planning & control in de eigen
organisatie (ALO) 2

360" graden feedback met persooniijk

actieplan 1

Onderwijseenheid 12

15 stud¡epunten

10

J

2

b

b

2

1

o

6

2

1

7

A

I
5

1

6

4

4
'I

Hoger Personeelsmanagement
(Nemas)

I
4

2
'|

lÊ

60 sp

30 sp
30 sp

ïotaal 60 sp Totaal

Stage
Afstudeeropdracht, script¡e inclusief presentatie en verdediging

60 sp Totaal
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Vrilstellingen.

Door de vele vrijstellingsmogelijkheden kunt u de studie nog voordeliger en nog sneller volgen. Wanneer u bij aanvang van uw
studie vri.jstelling ontvangt voor een module, hoeft u hiervoor geen tentamen af te leggen en krijgt u een korting van € 12,50 per
studiepunt (EC). Deze korting wordt verrekend in het studiejaar waarin het vak wordt gevolgd. De korting geldt niet voor vrijstel-
ling van stage en van de afstudeeropdracht. Vri¡stellingsverzoeken worden beoordeeld door de examencommissie. Zie voor meer
informatie pagina 15.

Vrijstellingen en externe examens.

ln de volgende tabel ziet u welke modules kunnen worden afgesloten met een extern examen voor een erkend diploma. Heeft
u één of meerdere diploma's of cerlificaten uit de rechterkolom van onderstaande tabel al in uw bezit? Dan heeft u recht op
vrijstelling(en) voor de bijbehorende module uit de linkerkolom.

Module Kan worden afgesloten met een extern examen
voor het erkende diploma:

- lnleiding Besluurlijke lnformatievoorziening Praktiikdiploma Bestuurlilke lnlormatievoorziening van de
Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens.

- Inleiding Bedrrjfseconomie Certificaat MBA Bedrijfseconomie van de Nederlandse
Associatie voor Praktiikexamens.

- lnleiding Bedriifsadministratie. Certificaat MBA Bedrijfsadministratie van de Noderlandse
Assoc¡atie voor Praktijkexamens.

lnleiding Belastingrecht. CertiTicaat MBA Belastingrecht van de Nederlandse
Associatie voor Praktijkexamens.

- Algemeen Management Nemas Middle Managementdiploma deel 1

(Algemene Managementkennls).

- Functionele beleidsgebieden. Nemas Middle Managementdiploma deel 2
(Functionele beleidsgebieden).

- Communicatre. Nemas Middle Managementdiploma deel 2
(Funct¡onele beleidsgebieden).

- Practicum toeg€pasto lnformatietechnologie. ECDL startdiploma met de modules Basisbegrippen van
lnformati€lechnologie (lT), Tekstverwerking, Spreadsheets,
lnformatie en Communicatie.

Proiectmanagement - Prince 2 Praclioner

- Marketíng Management + Onderzoeksmethoden. - Nima-A-

- Hoger Personeelsmanagement - Personeelsmanag€ment (NEMAS).
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HBO BedfijfskUnde speciatisatie Losistiek & orsanisatie

ln een modern bedrijf speelt logistiek een essentiële rol. Het
logistieke proces dient ervoor te zorgen dat goederen- en in-
formaliestromen binnen een bedrijf optimaal verlopen. Door de
constant veranderende omgevingsfactoren moet een bedrijf
in staat zijn om bliksemsnel op deze veranderingen te kun-
nen inspelen. Producten veranderen, de vraag vanuit de markt
verandert, technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap
tempo op en er ontstaan nieuwe afzetmarklen. Al deze ontwik-
kelingen hebben ¡nvloed op het logistieke proces binnen een
bedrijf.

ln deze context is een goed opererend logistiek apparaat voor
een bedrijï van levensbelang. Alle processen binnen een bedrijf
dienen naadloos op elkaar aan te slulten en bij veranderingen
in de omgeving moet er snel geschakeld kunnen worden. ln
de unieke opleiding Logistiek & Organisatie wordt u opgeleid
tot een allround-organisatiedeskundige die in staat is om com-
plexe logistieke en organisatorische vraagstukken op adequate
wíjze op te lossen. U overziet alle processen en probeert deze
constant te structureren en te optimaliseren. U bent in staat om
de goederen- en informatiestromen binnen een bedrijf zodaníg
te laten verlopen dat elke afdeling hier van kan profiteren.

ln de opleiding wordt niet alleen aandacht besteed aan logis-
tiek maar ook aan andere bedrijfsprocessen. Hoe kunnen alle
processen zodanig op elkaar worden afgestemd dat er binnen
een organisatle een optimale "routing" ontstaat. Dit geldt niet
alleen voor productiebedrijven. Ook in handelsbedrijven en
dienstverlenehde bedrijven speelt logistiek een grote rol.

ln deze opleiding doet u bijvoorbeeld kennis op van zaken
als produciie-logistiek, distributie-logistìek, inkoop-logistìek
en supply chain manaqement. Er wordt echter ook aandacht
besteed aan onderwerpen als marketing, verkoop, administrâ-
tieve organisatìe, financiêle en bedriifseconomische aspecten.
management vaardigheden en juridische aspecten. Zo bent u
constant in staat om vanuit een logistieke invalshoek op een

creatieve manier mee te denken met andere afdelingen.
De opleiding Logistiek & Organisatie van de NHA is uniek
omdat hij is opgezet vanuit een ¡ntegrale bedrijlskundige be-
nadering. Waar liggen de raakvlakken tussen iogistiek en an-
dere disciplines binnen het bedrijf? Welke invloeden kunnen
bepaalde activiteiten van andere afdelingen hebben op het
functioneren van het logistieke apparaat? Onze visie is dat een
goede Manager Logistiek & Organisatie een brede kijk dienl
te hebben op de organisatie en altijd afdelingsoverschrildend
bezig dient te zijn. Door het volgen van deze opleiding bent u

straks dus niet alleen een specialist op logistiek gebied maar
bent u door uw bedrijfskundige kennis breed inzetbaar binnen
de gehele organisatie!

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Personen met een logistiek getinte vooropleiding die in re-
latief korte tijd diepgaande kennis willen opdoen van een
aantal andere aanverwante vakgebieden (zoals financieel
management, marketing, personeel & organisatie). Dit is
mogeliik door de vrijstellingsmogelijkheden {zie pagina
46). Uiteraard dient u wel te voldoen aan de vooroplei-
dingseisen.
Personen met een aanverwante niet-logistiek getinte
vooropleiding die in relatief korte tijd diepgaande kennis
willen opdoen van financieel management. Denk hierbij
biivoorbeeld aan mensen die een vooropleiding hebben
gevolgd op het gebied van marketing, financieel manage-
ment of personeel & organisat¡e. Dit is mogelijk door de
vrijstellingsmogelijkheden (zie pagina 46). Uiteraard dient
u wel te voldoen aan de vooropleidingseisen.
Personen die voldoen aan de vooropleidingseisen maar
geen loglstiek getinte of aanvelwante voorople¡ding heb-
ben gevolgd. Door middel van het volgen van deze op-
leiding is het mogeliik om in zeer beknopte periode een
krachtige logistieke basis te ontwikkelen.

Opbouw van de opleld¡ng en toetsing.

De opleiding Logistiek & Organisatie bestaat uit '12 onderwijs-
eenheden, een stage/praktijkcomponent en een afstudeerop-
dracht.

Net als in de werkelijkheid staan de verschillende vakgebie-
den binnen een onderwijseenheid niet los van elkaar, maar is
er een duidelijke relatie en iniegratie tussen de afzonderlijke
vakgebieden. ledere onderwijseenheid bestaat uit een aantal
loetseenheden (vakken). Een toetseenheid is een cluster van
leerstof die afgerond wordt met een beoordeling. ln de meeste
gevalfen zal de beoordeling gebeuren op basis van een schrif-
telijk tentamen en een afsluitende action learning opdracht.
Door middel van de action iearning opdracht wordt de theor¡e
gekoppeld aan de beroepspraktijk.
De opleiding bestaat uit twee fases: een propedeuse fase
(eerste jaar) en een hoofdfase (tweede en derde jaar). ln het
eerste jaar maakt u door middel van een aantal inleidende vak-

I
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ken kennis met hel vakgebied Logistiek & Organísatie. Als u

de propedeuse fase succesvol afrondt, ontvangt u het officiële
propedeuse- getuigschrif t.

Studieonderdelen.

ln de opleiding komen de volgende onderwijseenheden aan
bod:

lnformatie en Communicatie.
ln deze onderwilseenheid zijn de vakgebieden informatie en

communicatie gecombineerd: het één kan niet zonder het an-

der. U leert (letterlilk) wat er te koop is op het gebied van de

bestuurlijke informatievoorziening en hoe een en ander toepas-
baar is of kan worden gemaakt voor een bepaalde organisatie.
Zo doet u kennis op over het analyseren van informatiebehoef-
ten en de beheersing van de bedrijfsprocessen door middel
van een betrouwbare Informatievoorziening. Op het gebied
van communicatie maakt u zich een aantal basisvaardighe-
den eigen, zoals corresponderen, rapporteren, interviewen en

presenteren. U bent dus straks in staat om uw plannen helder
te formuleren en op overtuigende manier te presenteren aan
directie of aandeelhouders!

Financiële Bedrijfsvoering.
Een Manager Logistiek & Organisatie heeft te maken met een
groot aântal linancieel economische zaken, zoals bi.jvoorbeeld
vastlegging van financiële feiten om belanghebbenden op het
juiste moment van de luiste informatie te kunnen voorzien, het

opstellen van investeringsbegrotingen, het bepalen van kos-
tensoorten (voorraadkosten, kwaliteitskosten, faalkosten etc.),

kostprijzen en break-even punt. Kortom, om zijn functie goed
te kunnen uitvoeren, d¡ent een Manager Logistiek & Organi-
satie zeker over voldoende kennis van financiêle bedrijfsvoe-
ring te beschikken. ln deze onderwilseenheid doet u kennis op
van bovengenoemde zaken en leert u om een olink te leggen

tussen financiêle en logistieke aspecten van de
bedrijfsvoering.

Management.
Als Manager Logistiek & Organisatie dient u niet
alleen te beschikken over vakinhoudelijk kennis
maar dient u ook in staat te zijn om een afde-
ling of bedriifsonderdeel adequaat aan te stu-
ren! ln deze onderwilseenheid wordt aandacht
besteed aan de belangrijkste basisconcepten
van de vakgebieden management en functio-
nele beleidsgebieden. Enerzijds zal ingegaan
worden op de theoretische kaders van de be-
treffende vakgebieden, anderzijds gaat u door
middel van cases de basisconcepten in prak-
tijksituaties toepassen. Een belangrijke plaats
is binnen deze eenheid ook ingericht voor ma-
nagementvaardigheden. Aan bod komen ma-
nagementmodellen. managementrollen mel de
daarbij horende vaardigheden, zoals doelen

stellen, effectief delegeren, jezelf en anderen motiveren, ont-
wikkelen van ondergeschikten, functioneringsgesprekken,
conflictmanagement, omgaan met macht en onderhandelen.

Fiscaal/Juridisch.
ln deze onderwijseenheid wordt aandacht besteed aan een
aantal fiscaal/juridische aspecten waarvan u als Manager Lo-
gistiek & Organisatie een basiskennis dient te hebben. Onder
andere de onderwerpen inkomsten- , vennootschaps- en om-
zetbelasting staan centraal. Met betrekking tot het juridische

zal onder andere aandacht besteed worden aan de vraag op
welke manieren een onderneming juridische risicos kan ver-

minderen als het gaat om wanbetalende debíteuren.

Organisatie en bedrijfsvoering.
ln deze onderwiiseenheid raakt u stap voor stap bekend met

de "basics" van het begrip interne organisatie. Op toeganke-
lijke wijze wordt behandeld welke processen zich afspelen in

een organisatie: hoe kunnen mensen worden gemotiveerd en

hoe kunnen logistieke processen wordt georganiseerd en ge-

optimaliseerd. U wordt geconfronteerd met alle facetten van

de interne organisatie van bedrijven, profit en non-profit, groot
en klein. Op basis van (praktijk)opdrachten dient u in staat te
zijn om met behulp van deze kennis en inzicht problemen te
analyseren en te komen tot een onderbouwde (organisatie-)
oplossing. Belangrijke vakken in deze onderwijseenheid zijn

onder andere Organisatiekunde en logistiek management.

Organisatie en de markt.
ln deze onderwilseenheid staan de markt en de klant centraal.
Vakken die aan bod komen zijn onder andere Marketing Ma-
nagement en onderzoeksmethoden. U leert een marketing-
plan opstellen en leert hoe u dit plan operationeel kunt maken

door de marketing¡nstrumenten product, prijs, distributie en
promotie te implementeren. Voor elk van deze instrumenten
worden doelen. strategieën en tactieken besproken. Ook wordt

42

NHA'ç



er aandachl besteed aan statistische onderzoeksmethoden en
het opzetten en rapporteren van een marktonderzoek en het
vaststellen van marktsegmenten. U leert ook werken met sta-
tistische software zoals Excel en SPSS. Ten slotte gaat u de
theorie verwerken in de praktijk door middel van het opstellen
van een concreet marketing-plan.

Organisatie en samenleving.
Een organisatie staat niet op zichzelf, maar functioneert binnen
een globaliserende samenleving die voor een betangri.jk deel
wordt gereguleerd door de averheid. Een organisatie zal te ma-
ken krijgen met algemene ontwikkelingen in die samenleving,
zoals bijvoorbeeld culturele verschillen, vergrijzing en eman-
cipatie. Hoe gaat de organisatie om met de omgeving en met
haar ethische en maatschappelijke verantwoordelijkheid? Hoe
moet de organisatie reageren op (voorgenomen) overheidsbe-
leid, waaronder wet- en regelgeving, en op reacties vanuit de
samenleving op de bedrijfsvoering. Vakken die aan bod komen
zijn Bedríjfsrecht, lntercultureel Management en Organisatie
ethiek.

Organisatie en personeel.
"Personeel" is de belangrilkste factor bij de beantwoording
van de vraag hoe succesvol een organisatie is in het bereiken
van de gestelde organisatiedoelen. Een organisatie kan suc-
cesvol genoemd worden wanneer met name het management
adequaat (en integraal) inspeelt op exlerne en interne ontwik-
kelingen, Hierbij is gegeven dat in een organisatie mensen sa-
menwerken om de gestelde doelen te bereiken, het meest we-
zenlijke. ln deze onderwijseenheid komen vakken als Human
Resource-management en Arbeids- en sociaal recht aan bod.

Organisatie en risico's.
ln de omgeving waarin een organisatie opereert rs weinig ze-
ker. ïoch moet een organisatie op basis van informatie uit díe
omgeving beslissingen nemen. Aan ondernemen zitten dus per
definitie veel risico's. Bijvoorbeeld :de loonkosten stiigen, het
belastingstelsel verandert en de heffingen stíjgen, de grond-
stoffen zijn niet leverbaar, er breekt oorlog uit, een overstro-
ming zet alles onder wate¡ de olieprijzen stijgen of de rente
sti¡gt. Ook investeringen brengen risico's met zich mee. Voor
bepaalde r¡sico's kan een organisatie zich indekken, bijvoor-
beeld door verzekeringen af te sluiten.

Ook is het mogelijk om van te voren plannen te maken voor be-
paalde risico's en het handelen vast te leggen in bijvoorbeeld
kwaliteitszorgprocedures. Aan het indekken tegen risico's zijn
kosten verbonden. Een Manager Logistiek & Organisatie moet
in staat zijn om te beoordelen welke risico's de organisatie
loopt en of het mogelijk en zinvol is zich tegen deze risico's in
te dekken. Deze thema's komen aan bod in deze onderwi¡seen-
heid.

Organisatie en verandering.
Vrijwel alle organisaties worden geconfronteerd met een toe^
nemende dynamiek en complexiteit. Zowel hun omgeving als

hun interne organisatie worden steeds turbulenter.
Markten verzad¡gen, consumentenvoorkeuren worden steeds
grilliger, technologische ontwikkelingen leiden tot snellere ver-
oudering van producten en diensten, concurrentie neemt o.a.
door internationalisatie toe en politieke en maatschappeliike
veranderingen nopen organisaties tot het voeren van een ac-
tief en toekomstgericht beleid. Automatisering van productie-
processen en informatie, hoger en steeds frequenter opgeleide
medewerkers stellen andere eísen aan de inrichting van de e¡-
gen organisatie. ln deze onderwijseenheid leert u in vakken als
verandermanagement en projectmanagement hoe u adequaat
kunt omgaan met in- en externe veranderingen die van invloed
zijn op het functioneren van een onderneming.

Organisatie en beleidscyclus.
Dagelijks worden in ondernemingen talloze beslissingen geno-
men. Op allerlei niveaus wordt geanalyseerd of er geïnvesteerd
moet worden ín verbeteringen van de bedrijfsprocessen, een
nieuwe bedrijfsvestiging, ICT-toepassingen, het ontwikkelen
van een buitenlandse markt of het aantrekken van linanciële
middelen. Deze beslissingen worden uiteraard in samenspraak
met u Manager als Logistiek & Organisatie genomen.
ln deze onderwijseenheid komen vakken als Ondernemings-
strategie en Planning & Control aan bod.

Logistiek Management (NEMASI.
ln deze onderwijseenheid specialiseert u zich in het logistie-
ke vakgebied. Zaken die aan bod komen zijn onder andere:
toepass¡ngen van logistiek, raakvlakken tussen marketing./
verkoop en logistiek, logistieke technieken: methoden om de
vraag naâr een product te voorspellen, vooraadbeheer, in-
kooplogistiek, productielogistiek, distribulielogistiek, supply
chain management. Kortom, in deze onderwijseenheid doet u

alle kennis op die u als Manager Log¡stiek & Organisatie in uw
bagage dient te hebben!

Welke persoonskenmerken heeft een Manager
Logistiek & Organisatie?

Een Manager Logistiek & Organisatie is klantgericht, ob,iectief,
flexibel dienstverlenend en gaat oplossingsgericht te werk. Hij
is communicatiel vaardig en kan goed met mensen omgaan.
Hij voelt zich zowel thu¡s op de werkvloer als tussen leiding-
gevenden en is daadkrachtig en resultaatgericht. Hil heeft een
sterk analyt¡sch vermogen.

Beroepsmogelijkheden en werkveld

ln deze opleiding wordt u opgeleid voor management functies
op het gebied van logistiek, productie-planning, service, be-
leidsadvies ol fìnancièle admin¡stratie. ln deze hoedanigheid
bent u de verbindende schakel tussen de directie en de werk-
vloer. U bent in staat om complexe bedrijfsprocessen te over-
zien en waar nodig te structureren en optimaliseren.

Doordal deze opleiding bijzonder breed is opgezet behoren

NHA*
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vervolg HBO Bedrijfskunde specialisatie Logistiek & Organisatie

leidinggevende functies op andere afdelingen ook zeker tot de

mogelijkheden.
Mogelijke beroepen:

Logistiek Manager
Supply chain manager
Operations Manager
Produclie manager
Warehouse manager
Purchasing (inkoop) Manager
ïransport Manager
Management consultanl/ Business Coach
Kwaliteitscoördinator

Uiteraard behoorl het zelfstandig ondernemerschap ook tot de

mogelijkheden.

Tentamens.

De compleet nieuwe HBO Bachelor-opleidingen van Hoge-
school NHA zijn ontwikkeld conform de nieuwste richtliinen
voor het competentie-gerichte onderwijs.

Perfecte aansluiting op de praktijk.
De nieuwe richtlijnen binnen het onderwijs stimuleren een nog

betere aansluiting van de opleidingen op de beroepspraktijk.
Ðit impliceert o.a. dat er geen overbodige lesstof wordt behan-
deld. De lesstof haakt in op de werkpraktijk en dit maakt uw

opleiding bij Hogeschool NHA levendiger en prettiger.

Heeft u al een baan binnen het vakgebied, dan kunt u de les-

stof meteen toepassen in de prakti.ik. Heeft u nog geen baan

die aansluit op de opleiding, dan kunt u de lesstof toepassen
tildens de praktijkstage.

Minder tentamens = tijdwinst.
Competentiegericht onderwijs houdt tevens in, dat niet ieder
onderdeel meer hoeft te worden afgesloten met een tentamen
op locatie.
Onderdelen worden voortaan vaak afgesloten met action lear-

ning opdrachten die u op de werkplek kunt uitvoeren. Heeft u

nog geen relevante werkplek, dan maakt u hiervoor in de plaats

simulatieopdrachten.

Deze opdrachten maken uw studie extra boeiend en zorgen
ervoor dat u de opgedane kennis meteen praktijkgericht gaat

vertalen en benutten. Bijkomend voordeel voor mensen die
een thuisstudie volgen is. dat u tijdens de opleiding slechts en-
kele keren tentamen op locatie dient af te leggen. Ðit bespaart
u reistijd en -kosten en helpt u de opleiding nog flexibeler en

voordeliger te doorlopen.

1 O0o/o examen- garantie.
Mocht u onverhoopt niet slagen voor een afsluitend examen,
dan bieden wil examen-garantie en leidt Hogeschool NHA u

gratis op voor het herexamen.

HBO-getuigschr¡ft.

Als u de opleiding HBO Bedrijfskunde met succes afrondt ont-

vangt u het officieel erkende getuigschrift HBO Bedriifskunde
en mag u de titel BBA (Bachelor of Business Administration)

dragen.

Stage en afstuderen.

Zie pagina14.

Vooropleiding.

Zie pagina 15

Goede aanslu¡tang op de prakt¡¡k.

Dankzij de nauwe banden die Hogeschool NHA onderhoudt
met bedrijven, overheden en brancheorganisaties kunnen wi.i

kwalitatieve opleidingen aanbieden die aansluiten op de vraag
van bedrijfsleven en instellingen, Onze studieprogramma's
worden mede na overleg met deze instanties bepaald.

Extra erkende diploma's zonder extr¿¡ studie.

De NHA werkt nauw samen met toonaangevende organisaties.
en dit biedt veel voordelen voor onze studenten. Veel tenta-

mens van onze bacheloropleidingen rond je namelijk af met
een diploma van een brancheorganisatie, zoals van de Associ-
atie of van het NIMA of de NEMAS. Deze erkende diploma's
staan meteen goed op uw cv. En dat zonder extra studie!

Deze lentamens worden nagenoeg allemaal flexibel afgeno-
men. Dit betekent dat u maandeliiks ìentamen kunt doen, op
een locatie bij u in de buurt. Het tentamengeld betaalt u bii

aanmelding aan de exameninstantie.

U kunt bij veel vakken dus kiezen voor het tentamen van Ho-
geschool NHA oi voor het tentamen van de branche organisa-
tie. Tentamens die door Hogeschool NHA worden afgenomen
vinden vier keer per jaar plaals in Utrecht. U kunt op een dag
twee tentamens afleggen, waardoor u per sludiejaar slechts 2

keer voor tentamen naar Utrechl hoeft. Tijdens de complete
opleiding vinden er twaalf tentamens plaats l€. 42,5A p/st) en

twee afsluitende examens (€ 125,- p/st).

Op pagina 46 ziet u welke vakken kunnen worden afge-
rond met een tentamen voor een branche-erkend diploma.
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Studie-programma HBO Bedrijfskunde specialisatie Logistiek & Organisatie

Jaar 1 (teszending in twee detan)
Propedeuse lase:

Jaar 2 (eszønding inaens)
Hoafdfase:

Jaar 3 geszending ineens)

Onderwiiseenheid 't

15 studiediepunten

lnformat¡e an Communicat¡e
lnleiding Bestuurlijke informatie-
voorziening

Communicatie (Nemas MM)

Studieloopbaanontwikkeling

Onderwijseenheid 2
15 sludi6punt€n

Financiöle bedriifsvoering
lnleiding bedríjf seconomie

lnleiding bedriif sadministratie

Practicum bedrilfsadministratieve

software

Onderwijseenheid 3
15 studiepunten

Management
Algemeen managêment

Functionele beleidsgebieden

Zelfbeoordeling

Onderwijseenheid 4
15 studiepunten

Fiscaal/lurldisch

lnleÍding Belast¡ngrecht

lnleíding Privaat en Publiek recht

Beroepsoriðntalie

Ref lectieverslag

Onderwijseenheid 5
15 studiepunten

Thema Organisatie en bedrijfsvoering
Organisatiekunde I
Logistiek management 4

Project Analyse bedriifsp¡ocessen (ALO) 2

Reflectieverslag 1

Onderwijseenheid 6
15 studiepunten

Thema Organisatie en de markt
Marketing manâgement 6

Onderzoeksmethoden 6

Project Strategisch Marketingplan (ALO) 2

Zelfbeoordeling met persoonliik actieplan 1

Onderwíjseenheid 7

15 studiepunten

Thema Organisatie en eamenleving
Bedrijfsrecht 5

lntercultureel manag€ment 4

Organisatie ethiek 3

Project Onderzoek noodzaak tot
cultuurinterventie (ALO) 2

360" graden feedback 1

Onderwijseenheid I
15 studiepunten

Thema Organisatie en personeel

Human Resourc€ Managemenl

Arbeids- en sociaal recht

Project Scholingsplan {ALO)

Rellectieverslag

Onderwijseenhe¡d I
15 studiepunten

Thema Organisatie en risico's
Enterprise Risk Management

Kwaliteit, Arbeid en Milieu

Project Risico Analyse rn de eig€n

werkomgeving (ALO)

26lfbeoordeling

Onderwijseenheid 10

15 studiepunlen

Thema Organisatie en verandering
Veranderingsmanagement

Pro jectmanagement

Project bedrijfsanalyse (ALO)

Opstellen POP

Onderwijseenheid 1'l

15 studiepunten

Thema Orgânlsat¡e en beleidscyclus
Ondernamingstrateg¡e 6

Planning & Control 6

Planning & control in de eigen

organisatie {ALO', 2

360" graden feedback met persoonliik

actieplan 1

Onderwijseenheid '12

15 stud¡epunten

Hoger Logistiek Management
(Nemas)

10

3

2

6

6

2

1

6

o

2

1

7

6

2

I
5

1

6

4

4

1

I
4

2

1

15

Totaal 60 sp Totaal

Stage
Afstudeeropdracht, scriptie inclusiel presentatie en verdediging

60 sp Totaal 60 sp

30 sp
30 sp
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vervolg HBO Bedrijfskunde specialisatie Logistiek & Organisatie

Vrijstellingen.

Door de vele vrilstellingsmogelijkheden kunt u de studie nog voordeliger en nog sneller volgen. Wanneer u bij aanvang van uw
studie vrijstelling ontvangt voor een module, hoeft u hiervoor geen tentamen af te leggen en krijgt u een korting van € 12,50 per
studiepunt (EC). Deze korting wordt verrekend in het studiejaar waarin het vak wordt gevolgd. De korting geldt niet voor vrijstel-
ling van stage en van de afstudeeropdracht. Vrijstellingsverzoeken worden beoordeeld door de examencommissie. Zie voor meer
inlormatie pagina 15.

Vrijstellingen en externe examens.

ln de volgende tabel ziet u welke modules kunnen worden afgesloten met een extern exâmen voor een erkend diploma. Heeft
u één of meerdere diploma's of certificaten uit de rechterkolom van onderstaande tabel al in uw bezit? Dan heeft u recht op
vrijstelling(en) voor de bijbehorende module uit de linkerkolom.

Module. Kan worden afgesloten met een extern examen
voor het êrkende diploma:

- lnleiding Bestuurlijke lnformatievoorzi€ning. Praktilkdiploma Bestuurlijke lnformatievoorziening van de
Nederlandse Assoc¡atiê voor Praktijkexamens.

- lnleiding Bedrijfseconomie Certificaat MBA Bedrijfseconomie van de Nederlandse
Associatie voor Praktiikexamens.

- lnleiding Bedrijfsadministratie. Certificaat MBA Bedriifsadministratie van de Nederlandse
Associatie voor Praktijkexamens.

- lnleiding gelast¡ngrecht. Certificaat MBA Belastingrecht van de Nederlandse
Associatie voor Praktijkexamens.

- Algemeen Management. Nemas Middle Managementdiploma deel 1

(Algemene Managomentkennis).

- Functionele beleidsgebieden Nemas Middle Managementdiploma deel 2
(Functionele beleidsgebieden).

- Communicatie. Nemas Middle Managementdlploma deel 2
(Functionele beleidsgebieden).

- Practicum toegepaste lnformatietechnologie. ËCDL startdiploma met de modules Basisbegrippen van
Intormãtietechnologie (lT), Tekstverwerking, Spreadsheets,
lnformatie en Communicatie.

Proiectmanagement. - Prince 2 Practioner,

- Marketing Managêment + Onderzoeksmethodsn - Nima-A.

- Hoger Logistiek Management. - Logistiek Management (NEMAS).
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Basisopleiding HBO Bedrijfskunde

Het hedendaagse bedri.itsleven heeft een grote behoefte aan
generalisten. Met andere woorden, mensen die in staat zijn om
afdelingsoverschreidend te werken en ¡n staat ziin om vanuit
diverse vaktechnische invalshoeken richting te geven aan de
bedrijfsvoering. De HBo-opleiding Bedriifskunde van de NHA
speelt in op deze behoefte. Door middel van het aanbieden
van een zeer gevarieerd vakkenpakket doet u kennis op van d¡-
verse onderdelen van het bedrijfsproces. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan bedriifseconomie, management, marketing, recht en
organisatiekunde.

Vanuit een brede basis in het eerste jaar werkt u toe naar een
specialisatie in het laatste jaar waarbij u kunt kiezen uit de uit-
stroom-varianten Financieel Management, Marketing Manage-
ment, Personeel & Organisatie en Logistiek & Organisatie. Wilt
u eersl kennismaken met een HBO-opleiding? Kies dan voor
deze compacte basisopleiding.

Wat is de Basisopleiding Bedrijfskunde?

ln de Basisopleiding Bedrijfskunde wordt een aantal modu-
les aangeboden uit het algemene eerste iaar van de NVAO-
geaccrediteerde HBO Bachelor-opleiding Bedrijfskunde.
Zo kunt u kennismaken met de opleiding en ervaren of u het
niveau aankunt. Hierna kunl u alsnog instromen in de HBO
Bachelor-opleiding. U krijgt vrijstellingen voor de modules die
u al heeft afgerond in de Basisopleiding.

De Basisopleiding is speciaal bedoeld voor iedereen die:

Twijfelt of de H8O Bachelor-opleiding iets voor hem/haar is.

Niet in de gelegenheid is om stage te lopen.
Niet beschikt over de vereiste vooropleiding.

De volledige HBO-opleiding te lang vindt.
Gewoon kennis wil maken met een HBO-opleiding.

Studieprogramma Basisopleiding
HBO Bedrijfskunde.

ln de Basisopleiding komen de volgende onderwijseenheden
aan bod (onderwijseenheid 1 en 3 uit de HBO Bachelor-oplei-
dingen Bedrijfskunde:

Onderwijseenheid 1

'13 studiepunten

lnlormatie en Communicat¡e
lnleiding Bestuurlijke informatievoorziening

Communicatie {Nemas MM)

Onderwijseenheid 3
.15 studiepunten

Management
Algemeen Management
Functionele belerdsgebieden

Reflect¡e en zel{beoordeiing

Totaal 28 sp

Deze basisopleiding bestaat uit twee onderwiiseenheden die
beiden worden afgesloten met een examen à € 42,50. Als u

deze examens succesvol afrondt ontvangt u twee certificaten
die samen recht geven op het oificièle diploma Basisopleiding
HBO Bedrijfskunde van Hogeschool NHA.

10

3

I
5

1

d
fr
lf.P'

-tt 
t*

t*

vs, frr,
!;,å

..i l- *

I
r

L
I

i
I

#

Al in 6 nrstndr
een diploma!

NHA,ç
47



HBO Leergang Strategische Marketing

Strategie is de basis van van elk professioneel geleid bedri¡f.
Met andere woorden: een bedrijf moel een uitstekend beeld
hebben van de richting waarin het zich op de lange termijn wil
begeven. Het marketingbeleid is vaak de leidraad bij het bepa-
len van de ondernemingsstrategie. Met welke producten gaan

we ons op welke markten richten? Hoe ontwikkelen de markt en

de maatschappii zich? Wat gaan concurrenten doen? Hoe gaan

we het marketing-communicatie beleid verder vormgeven? Dit
zijn vragen waarmee de leidinggevenden op marketing- gebied
constant worstelen. ln de leergang Stategische Marketing leert
u hoe u efficiënt en daadkracht¡g met dit soort complexe vraag-
stukken kunt omgaan. U doet uitgebreide kennis op van de 2.
strategische aspecten van het marketing planningsproces.

Voor wie is deze leergang bestemd?

Deze zeer compacte leergang is uitstekend geschikt voor mar-
keting-functionarissen die hun kennis willen opfrissen en uiþ
diepen. Verder biedt de leergang medewerkers en managers
van andere afdelingen de mogelijkheid om in relatief korte tijd
marketingkennis op HBO-niveau op te doen. Deze leergang
is een onderdeel van de NVA0-geaccrediteerde Bachelor-
opleiding HBO Bedrijfskunde. Als u deze leergang succesvol
afrondt en u wilt verder studeren, dan heeft u recht op vriistel-
ling voor de onderwijseenheid Organisatie en Markt uit de HBO
Bachelor-opleiding Bedrijfskunde.

lnhoud van de leergang.

ln deze leergang komen de volgende onderwerpen aan bod:

Marketing Management.
De begrip- en plâatsbepaling van de marketingfunctie

binnen de onderneming.
Het uitvoeren van een marketing analyse.
Het na een gedegen analyse en binnen de strategische
kaders van een onderneming opzetten van een marke-
tingplanning.
Het vertalen van de marketingstrategie naar een gegeven
marktsituatie.
Het toepassen van de marketing-mix instrumenten pro-
duct, prijs, plaats en promotie binnen de strategische ka-
ders van de organisatie.

Onderzoeksmethoden.
Relevante marktsegmenten voor het productassortiment
van een bedrijl vaststellen.
Een marktonderzoeks-strategie bepalen.
Elementaire statistische analysetechnieken uil de be-
schrijvende en verklarende statistiek toepassen.
Omgaan met een statistisch softwarepakket (SPSS, Excel).

Een marktonderzoeksverslag interpreteren.
Communiceren met marketeers en marktonderzoekers
aangaande een uit te voeren marktonderzoek.

Na het afronden van het theoretische gedeelte, gaat u het ge-
leerde door middel van een Action Learning Opdracht direct
toepassen in de praktijk. Dit maakt deze leergang extra inte-
ressant.
Na het afronden van deze leergang bent u in staat om een ge-
fundeerd marketingplan op te stellen. Ook bent u in staat om
de marketinginstrumenten product, prijs, distributie en promo-
tie binnen een organisatie te implementeren. Ðeze leergang
wordt afgesloten met een examen à € 42,50 voor het ofliciële
diploma Strategische Marketing van Hogeschool NHA.1
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HBO Leergang Organisatiekunde
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De kennis die u in deze leergang opdoet is zeer breed
baar. Het hoofdthema van deze leergang is namelijk het be-
grip "Bedrijfsvoering". Bedrilfsvoering draait om het maken
van plannen, het uitvoeren van deze plannen en het evalue-
ren en bijslellen van de betreffende plannen. Het hele proces
van plannen, uitvoeren, evalueren en reviseren noemen we de
plannings- en control-cyclus van een organisatie.
Elke onderneming en elk functiegebied wordt ìn meer al min-
dere mate door deze cyclus beinvloed. De gedachtegang en
methodieken die u in deze leergang opdoet zijn in principe toe-
pasbaar binnen elke organisatie; prolit of non-profit, groot of
klein. U raakt stap-voor-stap bekend rnet de "basics" van het
begrip interne organisatie. Op loegankelijke wijze wordt behan-
deld welke processen zich afspelen binnen een organisatie.

Voor wie is deze leergang bestemd?

Deze compacte leergang is uitermate geschikt voor managers
en leidinggevenden van diverse afdelingen. De kennis die u op-
doet in deze leergang is universeel toepasbaar, in zowel grote
als kleine organisaties, in zowel de profit- als non-profitsector.
Deze leergang is een onderdeel van de NVAO-geaccrediteerde
Bachelor-opleiding HBO Bedrijfskunde, Als u deze leergang
succesvol afrondt en u wilt verder studeren, dan heeft u recht
op vrijstelling voor de onderwijseenheid Organisatie en Be-
drijfsvoering uit de HBO Bachelor-opleiding Bedrijfskunde.

lnhoud van de leergang

ln deze leergang komen de volgende onderwerpen aan bod:

l. Organisatiekunde.
- De verschillende verschijningsvormen van organisaties en

van management en organisatie in versch¡l-
lende soorten organisaties.
Besluitvorming in verschillende organisaties en het inter-
preteren van besluitvormingssituaties.
Het schrijven van een strategisch besluit.
De kenmerken en voor- en nadelen van verschillende or-
ganisatiestelsels.
De onderdelen van de bestuurscyclus en de onderlinge
samenhang.
De verschillende stijlen van leidinggeven.
De kenmerken, voor- en nadelen van modern kwaliteits-
management.

2. LogistiekManagement.
- De begrippen logistiek management, malerials manage-

ment, fysieke distributie, inkooplogistiek en reverse logis-
tiek.

- Logistiek concept.
- Klantenorderontkoppelpunt.
- Voorraadþeheer.
- Soortenproductiebedrijven:productiegrondvormen.
- Besturingssystemen: push, pull, JlT, MRP, OPT.

Na het afronden van het theoretische gedeelte, gaat u het ge-
leerde door middel van een Action Learning Opdrachl direct
toepassen in de praktijk. Dit maakt deze leergang extra inte-
ressanl-

Met de kennis uit deze interessante leergang in uw bagage
bent u straks in staat om de basics van het begrip finterne
organisatie" toe te passen in een organisatie. Deze leergang
wordl afgesloten met een examen à e 42,50 voor het officiële
diploma Organisatiekunde van Hogeschool NHA.
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HBO Leergang Human Resource Management

Personeel is de belangrijkste factor bii de beantwoording van

de vraag hoe succesvol een organisatie is in het bereiken van

de gestelde organisatiedoelen. Een organisatie kan succesvol
genoemd worden wanneer met name het management ade-
quaat (en integraal) inspeelt op externe en interne ontwikke-
lingen. Het gaat dan vooral om ontwikkelingen die van invloed
zijn op de "human resources" in de arbeidsorganisatie.

Het is evident dat de geschetste ontwikkelingen hun weerslag
hebben op de omvang, de aard van de beroepscompetent¡es
en de inzetbaarheid van personeel. Elke arbeidsorganisatie ziet

zichzelf -meer dan voorheen- voor de opgave g€steld om de
kwaliteiten van medewerkers zo optimaal mogeliik te benutten.
Onontbeerlijk is hierbij is een goede en effectieve afstemming
van het strateg¡sche personeelsbeleid op de genoemde ontwik-
kelingen. Deze afstemming oftewel het "Human Resource Ma-
nagement" is het hooldthema van deze interessante leergang.

Voor wie is deze leergang bestemd?

Deze compacte leergang is uitermate gesch¡kt voor mensen die
zich bezighouden met personeelsbeleid in de breedste zin van

het woord. Denk hierbij aan Personeelsmanagers, medewe¡'kers
personeelszaken, leden van een ondernemingsraad, directiele-
den of managers met personeelszaken in portefeuille etc. Deze

leergang is een onderdeel van de NVA0-geaccrediteerde Ba-
chelor-opleiding HBO Bedrijfskunde. Als u deze leergang suc-

cesvol afrondt en u wilt verder studeren, dan heeft u recht op

vrijstelling voor de onderwijseenheid Organisatie en Personeel

uit de HBO Bachelor-opleiding Bedrijfskunde.

lnhoud van de leergang.

ln deze leergang komen de volgende onderwerpen aan þod

Human Resourcemanagement
Historische context van Human Resource Management
(HRM},

Het onderscheiden van toepassingsverschillen van HRM.

HRM-instrumenten zoals Employability, E-HRM, lnvestors
in People, Performance management, Employee benefits,
HFll-systems etc.

2. Arbeid- en soclaal recht.
- Arbeidsovereenkomstenrecht.
- Ontslagrecht.
- Diverse vormen van arbeidsrelaties.
- lnhoud van de arbeidsovereenkomst.
- Beëindiging van de arbeidsverhouding.
- Werkeloosheid,ziekteenarbeidsongeschikthe¡d.
- Rëintegratie.
- Medezeggenschap.
- Organisatie en sociale zekerheid.
- Stelsel van sociale zekerheid.
- Sociale werknemers- en volksverzekeringen .

Na het afronden van het theoretische gedeelte, gaat u het ge-

leerde door middel van een Action Learning Opdracht direct
toepassen in de praktijk. Dit maakt deze leergang extra inte-

ressant.
ln deze leergang doet u in korle t¡jd veel kennis op van de es-

sentie van Human Flesource Management. Deze leergang wordt
afgesloten met een examen à e 42,50 voor het officiële diploma
Human Besource Management van Hogeschool NHA.

t

Al in 3 maanden
een diploma!
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Kies uit meer dan 20 cursussen op HBO-niveau. Al deze cursussen zijn snel te doorlopen in uw eigen lempo. U studeert voor een
officieel erkend diploma. Dit diploma wordt zeer gewaardeerd in het bedrijfsleven. Bi.j de NHA kunt u elke dag van het jaar starten
met de cursus of opleiding van uw keuze. U kunt rekenen op een uiterst moderne studlemethode met goede begeleiding.

Cursussen op H BO-nivgau zie de vorgende pagina,s

{
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ln samenwerkang met

Cursusduur:
6 maanden bij een gemiddeld

t6mpo van 2 lessen per maand.
U kunt ook meer lessen per

maand bestuderen. Dit verkort
uiteraard de cursusduur. U kunt

elke dag van het iaar starten
met deze thu¡s-studie.

Lesgeld:
De maandelijkse lermijnen
vindt u op de losse bijlage.

Vooropleiding:
Om deze opleiding te kunnen

volgen, heeft u geen specifieke
vooropleiding nodig.

Leerboeken:
Voor deze cursus heeft u geen

extra leerboêken nodig. De
NHA heeft alle van belang

z¡inde stof in de lessen opge-
nomen. Zo houdt u ovez¡cht

en bespaart u geld.

C u rsus-ringban d:
Bii de lessen ontvangt u

GRATIS een lraaie ringband om
uw lessen in te bewaren.

Studietijd:
Per week moet u rekenen op

ca. 5 uur.

Diploma of getuigschr¡fti
U kunt zelf aangeven wan-

neer u het examen wenst af
te leggen voor het officieel

erkende diploma Basismodule
Deskundigheid bij de Stichting

Examens Financiéle D¡enst-
verlening {SEFD). De examen-
plaatsen liggen verspreid over
Nederland. U kunt een plaats
uitzoeken die bij u in de buurt

tigt.

Een Getuigschrift kunt u
aanvragen als u al uw huiswerk

ingezonden heeft en gemld-
deld voldoende scoorde (5,5 of

hoger).

Cursusleidinq:

-

Nog vragen?
Bel gerust voor een

deskundig en vr¡endelijk
anhvoord op al uw

vragen naaf:
077-30.67.000.

Of e-mail: inlo@nha.nl

--l

Sinds 2006 is de Wet Financiële Dienstver-
lening van kracht. Deze wel is opgenomen
in de Wet Financieel Toezicht {Wft) en stelt
regels aan iedereen die financiële dien-
sten aanb¡edt aan consumenten of bedrii-
ven, of hierin bemiddelt. Deze wgt stelt ei-
sen aan financiële dienstverleners op het
gebied van deskundigheid en zorgplacht.
Met onze nieuwe opleid¡ng Wft Bas¡sdes-
kundigheid voldoet u aan deze eisen.

Deze opleiding is verplicht voor nagenoeg ie-

dereen die werkzaam is in de financiële bran-
che. Van zelfstandige en le¡d¡nggevende tot
werknemer, van bemiddelaar tot medewerker
klantenservice. Op het gebled van hypothe-
ken, verzekeringen, pensioenen, beleggingen

enzovooft.

Studieprogramma.

De Wet Financiële Dienstverlening wordt uit-
voerig þehandeld. O.a. hoofdlijnen van het

Þurgerlijk recht, in het bijzonder die van het

erlrecht en het huwelijksvermogensrecht,
komen aan de orde. Speciale aandacht ook

voor het belastingrecht, waarbij de nadruk is

gelegd op de loon- en inkomstenbelasting.

Verder leert u hoe het bank- en verzekerings-

wezen ¡s georganiseerd in ons land en in Eu-

{
ropees verband en welke rol de Nederlandse

Bank en de Autoriteit Financiële Markten
daarbij spelen.

Als financieel adviseur dienl u goed op de
hoogte te z¡¡n van de verschillende financiële
producten die er op de markt zijn. Denk hier-

bij aan spaar- en beleggingsproducten, de
belangri,jkste schade- en levensverzekerin-
gen, hypotheken, kredieten en pens¡oenen.

ln deze opleiding leert u die in hoofdlijnen
kennen zodat u uw cliënten goed kunt advi-
seren.

Met de opleiding Wft Basisdeskundigheid
haalt u de basismodule en voldoet u aan de
wettelijke erkenningseisen. U haalt het offici-
eel erkende diploma!

Vervolgopleidingen.
Voor meer gedetailleerde kennis kunt u na

deze basismodule doorstromen naar biivoor-
beeld de vervolgmodules Wft Levensverze-
keringen, Wft Schadeverzekeringen, Wfl Be-

leggen A en Wft Hypothecair Krediet.

Dankzij de opleiding Wft Basisdeskundigheid
kunt u snel in het bezit komen van het waar-

devolle erkende diploma. Dit diploma opent
vele deuren naar een goed betaalde, afwis-
selende baan. Fulltime of parttime.

gío
Wft Basisdeskundighe¡d
Financiële Dienstverlening
{wft basismodule}

\
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ln samenwerking met

Curgusduur:
4 maanden bij eon gemiddeld

tempo van 2 lessen per maand.
U kunt ook meer l€ssôn per

maand bestuderen. Dit verkort
uiteraard de cursusduur. U kunt

elke dag van hel jaar starten
met deze thu¡s-studie.

Lesgêld:
De maandelijkse termijnen
vindt u op de losse billage.

Vooropleiding:
Kennis en ervaring op het

n¡veau van de cursus Wft Ba-
sisdeskundigheid is gewenst.

Als u nog geen kennis en
ervaring heeft opgedaan in

de financiële dienstverlening
advjseren wij u om e€rst onze

cursus Wft Basisdeskundigheid
t€ volgen.

Leerboeken:
Voor deze cursus heeft u geen

extra leerboeken nodig. De
NHA heeft alle van belang

zíjnde stof in de lessen opge-
nomsn. Zo houdt u oveaicht

en bespaart u geld.

C u rsu s - ri ng band:
Bij de lessen ontvangt u

GRATIS een lraaie ringband brn
uw lessen in te bewaren.

Studietijd:
Per week moet u rekenen op

ca. 5 uur.

Oiploma of getuigschrilt;
U kunt zelf bepalen wanneer

u het examen wenst af te leg-
gen voor het officieel erkende

diploma Wft Beleggen A bil de
Stichting Examens Financièle

Dienstverlening (SEFD). De
examenplaatsen liggen ver-

sprêid over Nederland. U kunt
een plaats uitzoeken die bij u in

de buurt ligt.

Ëen Getuigschrift kunt u
aanvragen als u al uw huiswerk

ingezonden heeft en gemÍd-
deld voldoende scoorde (5,5 of

hoger).ës
Nog vragein?

Bel gerust voor oen deskundig
en vriendelijk antwoord op al

uw vragen naar: 077'30.67.000.
0f e-mail: info@nha.nl

Wft Beleggen A

€'.{ro

Sinds 2006 is de Wet Financiële Dienstver-
lening van kracht. Deze wet is opgenomen
in de Wet Financieel Toezicht (Wft). Deze
wet stelt regels aan ¡edereen die financi-
ele diensten aanb¡edt aan consumenten
of bedrijven, of hier¡n bemiddelt. Onze
n¡euwe cursus Beleggen A voldoet aan
alle eisen die de Wet Financieel Toezicht
(Wft) aan deze cursus stelt.

De cursus Beleggen A is een vervolg op Wft
Basisdeskundigheid. Wilt u z¡ch speciali-
seren op het gebied van befeggingsadvies
aan consumenten? Dan is deze cursus voor
u een mustl U móet in het bezlt zijn van het
diploma Beleggen A, als u cliênten adviseert
over beleggingshypotheken, aandelenbeleg-
gingen etc. Dit diploma is verplicht volgens
de Wet Financleel Toezicht! Aangezien beleg-
gen en beleggingsadvíezen ook vaak aan de
orde komen bij andere onderdelen binnen de
financiële dienstverlening, is het verplicht om
de cursus Beleggen A gevolgd te hebben als
u de vervolgmodule Wft Hypothecair Krediet
of Wft Levensverzekeringen wilt gaan volgen.

Studieprogramma.

ln deze cursus komen de basisbeginselen
van beleggen aan bod. U leert hoe u uw klan-
ten het beste kunt adviseren en waarop u het
advies dient te baseren. De volgende onder-
werpen worden behandeld:
- Zorgplicht.
- Samenstellen en onderhouden van een

cliëntenr¡sicoprofiel.

Beleggingsportefeuílles samenstellen en
beheren op basis van risicometingen en
rendementsmetingen.
De macro-economische omgeving; indi-
catoren voor beleggingsbeslissingen.
Liquiditeiten en obligaties.
Beleggingsfondsen en beleggingsbeleid.
Aan het einde van de cursus zijn exa-
menvragen opgenomen om te oefenen.
Zo kunt u zich goed voorbereiden op het
officiële examen!

Kortom, na het volgen van deze cursus bent u
in staat een goed onderbouwd beleggingsad-
vies te geven aan uw klantenl U doet examen
voor het waardevolle landelijk erkende diplo-
ma. D¡t diploma toonl aan dat u vakbekwaam
bent op het gebied van beleggingsadvies en
zal zeer gewaardeerd worden door uw (po-
tentiële) werkgever en door uw klantenl

Vervolgopleiding en combi-voordeel.
Wilt u nog meer specialistische kennis op-
doen na het volgen van Wft Beleggen A? U
kunt dan verder gaan met andere vervolg-
modules van Basisdeskundigheid Financiêle
Dienstverlening: Wft Schadeverzekeringen,
Wft Levensverzekeringen en Wft Hypothecair
krediet.

De rneeste cursisten die kiezen voor Wft Be-
leggen A, volgen ook Wlt Levensverzekerin-
gen (u kunt deze cursussen namelijk ook af-
sluiten met één combi-examen). Daarom kunt
u nu ook kiezen voor de combinatiecursus
voor extra laag lesgeld.
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ln samenwerkíng met Wft Schad everzekeri n gen

91;ä
Cursusduur:

4 maanden bii een gem¡ddeld
tempovan4-Slessenper

maand. U kunt ook meer lessen
per maand bestuderen. Dit ver-

kort uiteraard de cursusduur.
U kunt elke dag van het jaar

starten met deze thuìs-studie.

Lesgeld:
De maand€lijkse termijnen
vindt u op de losse bijlage.

Vooropleiding:
Kennis en ervaring op het ni-

veau van de cursus Wft Basis-
deskundigheid is gewenst. Als
u nog geen kennis en ervaring

heeft opgedaan in de financièle
dienstverlening adviseren wil

u om eerst onze cursus Wft
Basisdeskundigheid te volgen.

Leerboeken:
Voor deze cursus heeft u geen

extra leerboeken nodig. De
NHA heeft alle van belang

zijnde stof in de lessen opge-
nomen. Zo houdt u overzicht

en bespaad u geld.

Cu rsu s- ri n g band:
Bij de lessen ontvangt u

GFATIS een fraare ringband om
uw lessen in te bewaren,

Studietijd:
Per week moet u rekenen op

ca. I uur.

Diploma of getuigschrift:
U kunt zelf bepalen wanneer

u het examen wenst af te leg-
gen voor het officieel erkende

diploma Wft Schadevezekerin-
gen bij de StichÌing Ëxamens

Financiële Oienstverlening
(SEFD). De examenplaatsen lig-

gen versprerd over Nederland.
U kunt een plaats uitzoeken die

bii u in de buurt ligt.

Een Getuigschrift kunl u
aanvragen als u al uw huiswerk

ingezonden heeft en gemid-
deld voldoende scoorde (5,5 of

hoger).

Sinds 2006 is de Wet
Financiële Dienstverle-
ning (WFD) van krachl,
Deze wet is opgenomen
in de Wet Financieel Toe-
zicht (fVft). Deze wet stelt
regels aan iedereen die
linanciële diensten aan-
biedt aan consumenten of
bedriiven, of h¡erin bemid-
delt. Onze nieuwe cursus
Wft Schadeverzekerangen
voor particulieren én be-
dríjven voldoet aan alle e¡-
sen die de Wet Financieel
Toezicht (Wft) aan deze cursus stelt.

De cursus Wft Schadeverzekeringen is een

vervolg op Wft Basisdeskundigheid. Deze
cursus is sterk praktijkgericht en behandelt
het werkgebied van de adviseur schadever-
zekeringen: van inventarisatie en analyse
van de cliéntsituatie tot advisering, beheer
en schadebehandeling van schadeverzeke-
ringsproducten.
Na afronding van de cursus bent u in staat om
zowel particulieren als MKB vakkundig te ad-
viseren over schade- en zorgverzekeringen.
U kunt een passend pakket aan schade- en
zorgverzekeringen voor uw cliênten samen-
stellen en afsluiten. Uw uitmuntende kennis
en kunde op het gebied van schade- en zorg-
verzekeringen zal zeker worden gewaardeerd
door uw collega's en ciiëntenl

De cursus behandelt een breed scala aan on-
derwerpen die betrekking hebben op scha-
deverzekeringen voor particul¡eren en het
MKB. De volgende onderwerpen komen aan

de orde:
- Risicobeheer; inventarisatie en analyse

van de risico's en het opstellen van een

risicobeleidsplan.
- Brand- en recreatieverzekeringen voor

particulieren; prevent¡e, brandrisico's,
verzekeringen voor o.a. woonhuis, in-
boedel en kostbaarheden'

- Brand- en vervoermiddelenverzekerin-
gen voor het MKB; o.a. verzekering van

bedrijfsgebouwen, de inventaris- en
goederenverzekering.

- Bedrijfsschadeverzekeringen; verzeke-
ringstermijn, vaststelling van schade en

uitkeringstermijn,

Variaverzekeringen voor het MKB; o.a.
geld- en fraudeverzekering, kredietver-
zekering en computer- of elektronica-
verzekering.
Diverse vormen van aansprakeliikheid
zoals contractueel, wettelijk en risico-
aansprakelijkheid.
Aansprakelijkheidsverzekering voor par-
ticulieren (AVP).

Rechtsbiistandverzekering voor parlicu-
lieren.
Aansprakelijkheid en rechtsbijstandver-
zekering voor het MKB.
Verkeersrecht, motorrijtuigen- en trans-
portverzekeringen.

Sociale zekerheid; volksverzeker¡ngen,
werknemersverzekeringen en sociale
voorzieningen.
Zorgverzekering.
Arbeidsongeschiktheids- en ongeval-
lenverzekering.
Arbeidsongeschiktheid en de werkgever.

Aan het einde van de cursus bent u uitste-
kend voorbereid op het officiële examen.
Na het succesvol afronden van dit examen
ontvangt u het waardevolle landelijk erkende
diploma. Dit diploma is een must voor ieder-
een d¡e werkzaam wil zijn op het gebied van
schadeverzekeringen!

Vervolgopleidingen.
Wilt u nog meer specialistische kennis op-
doen na het volgen van Wft Schadeverzeke-
ringen? U kunt dan verder gaan met andere
vervolgmodules van Wft Basisdeskundig-
heid: Wft Beleggen A, Wft Levensverzekerin-
gen en Wft Hypothecair Krediet.

.r-

Cursusleidino:

-

Nog vragen?
Bel gerust voor een deskundig

en vriendelijk antwoord op al
uw vragen naar: 077-30.67.000.

Of e-mail: inio@nha.nl

Y

Al in 4 maanden

s€n diploma:

5¿l
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In samenwerking met Wft Levensverzekeri n gen

{;ia
Cursusduur:

5 maanden b¡j een gemiddelcl
siudietempo. U kunt ook meer

lessen per maand besiude-
ren. D¡t verkort uileraard de

cursusduur U kunt elke dag
van het jaar starten met dez€

thuis-studie.

Lesgeld:
De maandelijkse termijnen
vindt u op de losse billage.

Vooropleid¡ng:
Kennis en ervaring op het

niveau van de Basisopleiding
Financiðle Ðienstverlening is

gew€nst. Als u nog geen kennis
en ervaring heeft opgedaan in

de financiêle dienstverlening
adviseren wij u om eerst onze

cursus Basis-deskundigheid
Financièle

D¡enstverlen¡ng le volgen.

Lêerboekên:
Voor deze cursus heeft u geen

extra leerboeken nodig. De
NHA heeft alle van belang zij-
nde stof in de lessen opgeno-
men, Zo houdt u ovezicht en

bespaarl u geld.

C ursus -ríngba n d:
Bij de lessen ontvangl u

GRATIS een fraaie ringband om
uw lessen ¡n te bewaren.

Studietijd:
Per week moet u rekenen op

ca. 6 uur.

D¡ploma of getuigschrift:
U kunt zell bepalen wanneer

u hel examen wenst af te leg-
gen voor het ofTicieel erkende
diploma WFT Levensverzeke-

ringen bii de Slichting Examens
Financiële Dienstverlenrng

(SÊFD). De examenplaalsen lig-
gen verspreid over Nede¡land.

U kunt een plaats uitzoeken die
bij u in de buurt ligt.

Een Getuigschrift kunt u
aanvragen als u al uw huiswerk
ingezonden heeft en gemiddeld

voldoende scoorde
{5,5 of hoger).

Cursusleidi

Nog vragen?
Bel gerust voor een deskundig

en vriendelijk antwoord op al
uw vragen naar:
077-30.67.000.

Of e-marl: info@nha.nl

Sinds 2006 is de Wet Financiële Dienst-
verlening (WFD) van kracht. Deze wet is
opgenomen in de Wet Financieel Toezicht
(Wft). Deze wet stelt regels aan iedereen
die financiële diensten aanbiedt aan con-
sumenten of bedrijven, of h¡erin bemid-
delt. Onze nieuwe cursus Wft Levensver-
zeker¡ngen voldoet aan alle eisen die de
Wet Financieel Toe¿icht (Wft) aan deze
cursus stelt.

De cursus Wft Levensverzekeringen is een
vervolg op Wft Basisdeskundigheid Financi-
ele Dienstverlening. De cursus is sterk prak-
ti¡kgericht en is verp¡¡cht voor iedereen die
mensen adviseert/voorlich{ over levensver-
zekeringen.
Na afronding van deze cursus beschikt u aan-
toonbaar over de juiste vakkennis ten aanzien
van Levensverzekeringen.

Studieprogramma Wft
Levensverzekeringen.

De cursus behandelÌ een breed scala aan on-
derwerpen die betrekking hebben op levens-
verzekeringen.
O.a. de volgende onderwerpen komen aan
de orde:
- Juridischekantlevensverzekering.
- Premleberekeningen.
- Kapitaalverzekerìngeninkomsten'

belasling.
- De ANW, Successiewet, nalatenschap.
- AOW,lijfrente,schenkingsrecht.
- Aankoop van een woning.

Vut, prepensioen, levensloop.
Pensioensystemen, -opbouw en -bere-
keningen^
Bedrijfssparen.
Pensioentekort, waardeoverdracht, onl-
slag, scheiding.
Oudedagvoorziening van zelfstandig
ondernemers.
Oudedagvoorziening en beloningen di-
recteuren.
Beleggen: inventarisatie en samenstel-
len porteleuille.

Aan het einde van de cursus bent u uitste-
kend voorbereid op het olficiële examen.
Na het succesvol afronden van dit examen
ontvangt u het waardevolle landelijk erkende
diploma. Dit diploma is een must voor ieder-
een die werkzaam wil zijn op het gebied van
levensverzekeringen!

Vervolgopleiding en combi-voordeel.
Wilt u nog meer specialistische kennis op-
doen na het volgen van Wft Levensverzeke-
ringen? U kunt dan verder gaan mel andere
vervolgmodules van Basisdeskundigheid
Financièle Dienstverlening: Wft Beleggen A,
Wft Schadeverzekeringen en Wft Hypothe-
cair krediei-

Ðe meeste curs¡sten die kiezen voor Wft Le-
vensverzekeringen, volgen ook Wft Beleggen
A (u kunt deze cursussen namelilk ook afslui-
ten met één combi-examen). Daarom kunt u
nu ook kiezen voor de combinatiecursus voor
extra laag lesgeld.
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In samenwerking met

#;;,
Cursusduur:

4 maanden b¡, een gemiddeld
studietempo. U kunt ook meer

lessen per maand bestude-
ren. Dit verkort uiteraard de

cursusduur. U kunt elke dag
van het jaar starten met deze

lhuis-studie.

Vooropleiding:
U dient in hel bez¡t te zijn van
het diploma wft Basisdeskun-
digheid Financiële Dienstver-
len¡ng- Ook deze cursus kunt
u volgen bij de NHA. Tevens
dient u de cursus Beleggen

A reeds succesvol doorlopen
te hebben. U kunt ook krezen

voor de combicursus Beleggen
A + Hypothecair Krediet.

Leerboeken:
Voor deze cursus heeft u geen

extra lee¡boeken nodig. De
NHA heeft alle van belang

z¡jnde stof in de lessen opge-
nomen. Zo houdt u overzicht

en bespaart u geld.

Cursus-ring band:
Bij de lessen ontvangt u

GRATIS een fraaie ringband om
uw lessen in te bewaren.

Studietijd:
Per week moet u

rekenen op ca. 6 uur.

Diploma of getuigschrifl:
U kunt zelf bepalen wânneer u

het examen wenst af te
leggen voor het oflic¡eel

erkende diploma
Wft Hypothecair K.ediet b¡j de
Stichting Êxamens Financiêle

Dienstverlening {SEFD). De
examenplaatsen liggen

verspreid over Nederland. U
kunt een plaats uitzoeken die

bij u in de buurt ligt.
Het examen beslaat uit twee

onderdelen: Hypothecair
krediet Algemeen en

Beleggen A. U kunt het
complete examen ineens

afleggen of per onderdeel. Een
Getuigschrift kunt u aanvragen

als u al uw huiswerk
ingezonden heeft en

gemiddeld voldoende scoorde
(5.5 of hoger).

Deze cursus is sterk praktijkgericht en be-
handelt het veelzijdige werkgeb¡ed van de
adviseur in hypotheken. Hij is ontwikkeld voor
assurantietussenpersonen, financiers, advi-
seurs bij banken, makelaars en voor iedereen
die binnen dit vakgebied wil gaan werken. Na

afronding van de cursus kunt u een passend
hypotheekadvies voor uw cliënten samen-
stellen en afs¡uiten.

Studieprogramma WFT
Hypothecair Krediet

De cursus behandelt een breed scala aan

onderwerpen die betrekking hebben op hy-
pothecaire kredieten. De volgende onderwer-
pen komen aan de orde:

Woning kopen en financieren.
Toezicht en wetteliike regels.
Hypotheekadvies en afsluiten.
Hypotheekvormen.

Hypotheekrente.
Overbrugging, depot, bankgaranlie.
Nationale Hypotheek Garantie.
Hypotheekbeheer.
Fiscale zaken.
Vermogensrecht en recht algemeen.
Levensverzekeringen en hypotheek.
Schadeverzekeringen en hypotheek.
Enzovoort.

Aan het einde van de cursus bent u u¡tste-

kend voorbereid op het officiële wft-examen
Hypothecair Krediet Algemeen. Na het suc-
cesvol afronden van dit examen kunt u het
waardevolle landelijk erkende diploma ont-
vangen. Dit diploma is een must voor ieder-

een die werkzaam wil zijn op het gebied van

hypothecair krediet!

Vervolgopleidingen en combi-voordeel
Wilt u nog meer kennis van assurantièn op-
doen na het volgen van deze cursus Hypo-
thecair krediet? U kunt dan verder gaan met
de andere vervolgmodules van Wft Basisdes-
kundigheid: Wft Levensverzekeringen en Wft
Schadeverzekeringen.

Om als erkend hypotheekadviseur aan de
slag te kunnen, dient u eerst de cursus wft
beleggen A met succes te hebben afgerond.
Daarom kunt u ook kiezen voor de combicur-
sus tegen extra laag lesgeld. (U kunt deze

twee cursussen namelijk ook afsluiten met
één combi-examen).

Wft Hypothecair krediet
Word erkend hypotheekadviseur

Sinds 2006 is de Wet Financiële Dienstver-
lening (WFD) van kracht. Deze wet is opge-
nomen in de Wet Financieel Toezicht (Wft).

Deze wet stelt regels aan iedereen die finan-
ciéle diensten aanbiedt aan consumenten of
bedrijven, of hierin bemiddelt. Onze nieuwe
cursus Wft Hypothecair Krediet voldoet aan

alle eisen die de Wet Financieel ']-oezicht (Wft)

aan deze cursus stelt. De cursus Wlt Hypo-
thecair Krediet is een vervolg op Wft Basis-
deskundigheid.

Gursusleidino:I
Nog vragen?

Bel gerust voor een
deskundig en vriendelijk

antwoord op al uw
vragen naar:

077-30.67.000.
Of e-mail: info@nha.nl
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ln samenwerk¡ng met Bouwkunde
SVM NlVO

Cursusduur:
6 maanden bij een gemiddeld

studietempo. U kunt ook meêr
lessen per maand bestude-
ren. D¡t verkort uiteraard de

cursusduur. U kunt elke dag
van het jaar starten met deze

thuis-studie.

Vooropleiding:
Een specif ieke vooroploiding
is niet vereist, maar met een

vooropleiding op minimaal
VMBO/HAVO-niveau heeft u
een betere kans van slagen.

Leerboeken:
Voor deze cursus heeft u geen

extra leerboeken nodig. De
NHA heeft alle van belang

zijnde stof in de lessen opge-
nomen. Zo houdt u overz¡cht

en bespaart u geld.

C ursus- ri ngband:
Bij de lessen ontvangt u

GRATIS een fraaie ringband om
uw lessen in le bewaren.

J
t*

Bouwkundige kennis is essentieel voor ma-
kelaars en ambtenaren (voor het beoordelen
van vergunning-aanvragen) maar is ook reu-
zehandig als u zelf {ver}bouwplannen heefl. U

bent met deze kennis in uw bagage een uit-
stekend aanspreekpunt voor een aannemer
of architect en weet precies waar hij het over
heeft! U kunt bouwoffertes beter beoordelen
en bent ook ¡n staat om de technische om-
schrijving (bestek) en de bouwtekening op
een .juiste manier te lezen. U zult zien dat u

met deze kennis in uw bagage in staat bent
om het uiterste uit uw bouwplannen te halen!

Studieprogramma.

ln deze duidelijk opgezette cursus komen
onder andere de volgende onderdelen aan
bod:

Algemene bouwkunde.
- Wetten en voorschriften; woonvormen;

bouwmethoden.
- Organisatiebouwproces.
- Voorbereidendewerkzaamheden:

grondwerken.
- Bouwplaatsinrichling;beginselenstrek-

teleer.
- Fundering;scheidingsconstructies.
- Houtverbindingen.
- Kozijnen, ramen en deuren, hang- en

sluitwerk.
- Vloeren, plafonds, trappen, daken.

Bouwfysica: warmte, vocht, ventilatie,
geluid, licht, daglichttoetreding.
Rioleringen, elektrische installaties, gas-
installatie, koudwaterinstallatie.
Centrale verwarming, warmwaterinstal-
laties, luchtbehandeling.
Afwerkingen; bouwfouten en -gebreken.
Onderhoud en beheer, verbetering van
woningen.
Bouwstijlen.

Herkenning van bouwmaterialen en instal-
latieonderdelen.
- Steensoorten.
- Hout- en houtproducten.
- Metalen.
- Kunststolfen, lijmen en kitten.
- Dakbedekkingen.
- Glas en beglazing.

Bestek- en tekeninglezen.
Het bestek is de technische beschriiving van
een te vervaardigen bouwwerk. De vormge-
ving van het bouwwerk staat beschreven in
de bestektekening. We leren u hoe u het be-
stek en de bestektekening dient te lezen en
welke informaiie u hieruit kunt halen.

lnclus¡ef 2 cd-roms, 6 professionele bouw-
tekeningen en óen duidelilke instructie-
DVD.
Na het afronden van deze cursus bent u in
staat om allerlei vragen over gebruikte ma-
terialen, installaties als cv en electr¡citeit, de
constructie van een huis enz. te beantwoor-
den. Ook kunt u bepaalde tekortkomingen of
pluspunten hierin als eerste onderkennen.

Een duideliike instructiefilm op DVD, 2 cd-
roms en 6 professionele bouwtekeningen
verrijken de heldere lesstof over bestek- en
tekeninglezen en materialenkennis. U kunt na
het volgen van deze cursus eventueel exa-
men afleggen voor het officiële SVM NIVO-
certificaat Bouwkunde waarmee u uw bouw-
kundige kennis bewijst. Bovendien biedt dit
certificaat een uitstekende basis voor de op-
leiding Makelaardij van de NHA.

Dit zeer praktijkgerichte studiepakket is een
echte aanrader en wordt beschouwd als één
van de beste cursussen Bouwkunde van Ne-
derland!

j

i

i
T

¡

Studiêt¡¡d:
Per week moet u rekenen op I

lot 10 uur studie.

Diploma ol getuigschrift:
Voor de onderdelen Algemene
Bouwkunde en Bouwmateria-

len kuni u doorlopend examen
doen in een groot aantal

plaatsen in Nederland. U kunt
een plaats uitzoeken die bij u

¡n de buurt ligt. Het onderdeel
Bestek- en tekeninglezen wordt

driemaal per laar schriftelijk
a{genomen. Aanmelden voor

een examen doet u bij:
SVM NIVO

Villawal 11,
3432 NX Nieuwegein

telefoon: 030-6023060
Of via internet:

www.svmnivo.nl.
Bij de cursus treft u specifieke

examen-informatie aan.

Een Getuigschrift kunt u
aanvragen als u regelmatig uw
huiswerk ingezonden heeft en

gemiddeld voldoende scoorde
(5,5 of hoger),

Cursusleidino;III
Nog vragan?

Bel gerust voor een
deskundig en vriendel¡¡k

antwoord op al uw
vrâgen naar:

077-30.67.000.
Of e-mail: ¡nfo@nha.nl
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Makelaardi¡ O.G. nieuwe stijll
S V M n i V O {BasistheorieTaxateur O.Z,+ specialisatie}

ln samenwerking met

Cursusduur:
Baslstheorie compleet:

20 maanden; basistheorie
compleet + specialisatie (=

Måkelaard¡i O.G. nieuwe stijll)
24 maanden bii een gemiddeld
studietempo. U kunt ook meer

lessen per maand bestude-
ren. Dit verkort uiteraard de

cursusduur.

Vooropleiding:
Een specifieke voorople¡ding
is niet vereist. maar met een

vooropleiding op m¡nimaal
VMBO/HAVO-niveau heeft u
een betere kans van slagen.

Leerboeken;
Voor het volgen van deze
cursus heeft u geen extra

leerboeken nodig. Alle van
belang zijnde leerstof is ¡n de

lessen opgenomen. Alleen voor
de vakken Juridische aspecten
1 en 2 dient u een actueêl wet-

boek aan te schaffen (kosten:
ongeveer € 50).

C u rsus-ringband:
Bij de lessen ontvangt u

GRAï|S een fraaie ringband om
uw lessen in te bewaren.

Studietiid:
Per week moet u rekenen op 8

tot 10 uur studie.

Díploma en examen:
U kunt voor bijna alle vakken

doorlopend examen doen voor
het ofiiciêle SVM NIVO-

diploma. Þeze examenplaat-
sen liggen verspreid over

Nedarland. U kunt een plaats
uitzoeken die bij u in de buurt

ligt. Aanmelden yoor een
examen doet u bi¡:

SVM NIVO, Villawal 11,
3432 NX Nieuwegein

telefoon: 030-602 30 60
of via www.svmnivo,nl,

Bij de opleiding treft u speci-
fieke examen-informatie aan,

Getuigschríft:
Een Getuigschr¡ft kunt u

aanvragen als u regelmatig uw
huiswerk ingezonden heefl en

gemiddeld voldoende scoorde
(5,5 of hoger).

Beroopsmogelijkheden;
Zelfstând¡g rnakelaar,

låxateur en¿ovoort.

ñog vragen?
Bel gerust voor een deskundig

en vriendelijk antwoord op al
uw vragen naar
077-30.67"000

of e-mail: info@nha.nl.

Steeds meer mensen beslu¡ten een e¡gen
huis te kopen. Er heerst een flinke drukte
op de huizenmarkt. Professionele hulp bij
de koop, verkoop of verhuur van een wo-
ning is noodzakeliik.

De vraag naar professionele makelaars ls
de laatste jaren dan ook tl¡nk gestegen.
Onderhandeling over de priis en adv¡es
met betrekking tot financiering en verze-
kering behoren tot de veelzijdige taken
van een makelaar.
U bent "de rots in de branding" voor de
huizen(ver)kopers. Een betrouwbare ma-
kelaar is goud waard en wordt goed be-
taald.

Nieuw studieprogramma
Makelaardi¡ O.G.

Basrslhegúe- l.axaþur !.2: Steeds vaker
specialiseren makelaars danwel taxateurs
zich. Een makelaar/taxateur die zich met alle

disciplines bezighoudt wordt een zeldzaam-
heid. Daarom is landelijk bepaald dat de exa-
mens worden afgestemd op het specialisme
van de betreffende makelaar/taxateur.
Maar iedere makelaar heefl uiteraard een be-
paalde basiskennis nodig om goed te kunnen
functioneren. Daarom is er nu het diploma
'basistheorie Taxateur O.Z.'. ledere makelaar/
taxaleur, die zich uiteindelijk wil laten certifi-
ceren, zal om te beginnen het basisdiploma
moeten hebben.

Het beroep van makelaar-taxateur in onroe-
rende zaken is een vrij beroep. ledereen die
zich volgens de wetgeving Makelaar mag
noemen en dus ook geslaagd is voor het exa-
men en de praktijktoets van SVMNIVO, kan

worden gecertiliceerd en worden opgeno-
men in het register van de Stichting Certifi-
cering Registermakelaars. U kunt zich met dit
officiële SVM-N|VO-diploma als zelfstandig
makelaar vestigen.

Natuurlijk kunt u ook gaan werken bij een ma-
kelaarskantoor, beleggingskantoor, bank- of
verzekeringsmaatschappij. U kunt alle kanten

op.
Mensen met het SVM-N|Vo-diploma verdie-
nen veelal een topsalaris. Bovendien is het

vaak mogeliik om parttime als makelaar te
werken, want u maakt zelf uw afspraken.

Nadat u de basistheorie heeft behaald, kunt
u kiezen welke richting u op gaat middels

een_Spesraligatle:'Makelaar-taxateur Wonen/
MKB' of 'Taxateur bedrijfsmatig vastgoed'
of 'Taxateur landelijk vastgoed' of 'Taxateur
woz'. Voor iedere discipline geldt er een an-
der theorie-examen en praktijktoets. De

meest gekozen richting is natuurlijk 'Make-
laar-taxateur Wonen/MKB' en deze biedt de
NHA u dan ook aan.

Çe¡ü!çg¡sn van voer 2009 behouden hungei;
digheid. Heeft u biivoorbeeld al een certificaat
voor Privaatrecht of Publiekrecht behaald, dan

hoeft u Juridische Aspecten I of ll niet meer te
volgen. Ðeze opleiding is speciaal ontwikkeld
om u doelgericht voor te bereiden op de exa-
mens. Ðeze officiêle examens worden afge-
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vervolg Makelaardij O.G nomen door SVM-NIVO. ln de opleiding ma-
kelaar vindt u geen overbodige ballast, maar
heldere uitleg en praktijkgerichte voorbeelden
en opdrachten. Wij raden u aan om te kiezen
voor de vakkundige hulp van een ervaren le-
raar, die beschikt over een snorme praktijker-
varing. Op een efficiënte manier doet u kennis
op over de verschillende examenvakken.

Basistheorie Taxateur OZ bestaat
uit de volgende 5 modules:

1. Juridische asp'ecten 1

(voorheen Privaatrecht)
Belangrijke juridische onderwerpen, zo-
als bijvoorbeeld koop- en huurovereen-
komsten en pand- en hypotheekrecht
worden aan de hand van interessante
praktij kvoorbeelden toegelicht.

2. Juridische aspecten 2
(voorh€€n Publiekrecht)

Onderwerpen: ruimtelijke ordening
en volkshuisvesting, milieuwetgeving,
staats- en bestuursrecht.

3. Vastgoed economie (voorheen Econo-
mie, marketing en consumentengedrag)
Dit onderdeel geeft u de juiste achler-
grondinlormatie. Veel ontwikkelingen
hebben invloed op de huizenmarkt.
ïekst en uitleg over onder andere markt-
verhoudingen, consumenten- en produ-
centengedrag, geldverkeer en macro-
economie zorgen voor extra inzicht bil
het uitoefenen van uw beroep.

4. Financiën, fiscaliteiten en taxat¡es
(voorheen Bedri¡fseconomie/Bedrijfsadmini-

stratie)

Dit onderwerp is onder andere van groot
belang voor het berekenen van kostprij-
zen, het kiezen van de beste financie-
ringsmogelijkheden, het bijhouden van
uw boekhouding.

5. Bouwkunde + 2 CD-roms,6 professio-
nele bouwtekeningen en een duidelijke
instructie-DVD (module is onveranderd)

Als makelaar moet u antwoord kunnen
geven op allerlei vragen over gebruikte
materialen, installaties als cv en elektri-
citeit, de constructie van een huis, en-
zovoort, Ook moet u bepaalde tekortko-

mingen of pluspunten hierin als eerste
onderkennen. Een duidelijke instruc-
tiefilm, 2 CD-roms en 6 professionele
bouwtekeningen verrijken de heldere
lesstof over besÌek- en tekenínglezen
en materialenkennis. Dit zeer praktijkge-
richte studiepakket is boeiend en goed
te Þegrijpen. Een echte aanrader!

Specialisatie module:

6. SpecialisatieMakelaar-taxateur
Wonen/MKB (voorheen Maketaardíiteer)

ln deze specialisatie worden allerlei za-
ken behandeld, waarmee u als makelaar
straks te maken krijgt. Huur en verhuur,
erfpacht, pacht, financieríng, belastin-
gen, de organisatie van het kadaster,
taxatie, en nog meer.

De 6 modules samon vormon de complete
Makelaardij OG nieuwe stiJl. Deze 6 mo-
dules heeft u nodig om als gecerilficeerd
makelaar aan dê slag te kunnen!

Modulair Examen

Het officiële SVM-NIVO-examen voor make-
laardij wordt modulair afgenomen. U kunt in één
keer examen doen voor meerdere certificaten,
u kunt ze ook êên voor één halen. Bij de cursus
treft u specifieke informatie aan over het exa-
men. Na het examen kunt u aan de SVM-NIVO
praktijktoets deelnemen, om opgenomen te
worden in het register van de Stichting Certifi-
cering Register-makelaars en om RMT als titel
achter uw naam te mogen zetten.

Hoge slagingspercentages.

De opleiding Makelaardij O.G nieuwe stijl van
de NHA kent een bijzonder hoog slagingsper-
centage (ver boven het landelijk gemiddelde)
en wordt gezien als één van de beste opleidin-
gen van Nederland op zijn gebied.
Met een beetje doorzettingsvermogen en hulp
van de gespecialiseerde NHA ligt een afwis-
selende baan als makelaar-taxateur binnen
handbereik. Een baan met veel aanzien, per-
fecte toekomstmogelijkheden en een uítste-
kend salarisl
Uniek: De complete opleiding duurt bij de
NHA gemiddeld 24 maandenl

NHA'ç
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Juridisch Adviseur
Bedrijfsrecht A (JABI

Studieduun
6 maanden b¡i een gemiddeld

studietempo. U kunt ook meer
lessen per maand bestude-
ren. Dit verkort uiteraard de

cursusduur, U kunt elke dag
van het jaar staden met deze

thuis-studie.

Vooropleiding:
Voor deze cursus is een voor-
opleiding op HAVO- of WVO-

niveau gewenst.

Leerboeken:
Voor deze cursus heett u geen

extra leerboeken nod¡g. De
NHA heeft alle van belang

zijnde stof in de lessen opge-
nomen. Wel d¡ent u te beschik-

ken over een recente uitgave
van de Wetteksten voor het

HEO (kosten
ongeveer € 50,-).

Tevens mag u gebruik maken
van de kleine gids voor de

Nederlandse Soc¡ale zekerheid
(kosten ongeveer € 10,-).

Cursus-ríngband:
Bij de lessen ontvangt u

GRAï|S een fraaie ringband om
uw lessen in te bewaren.

Studietijd:
Per les moel u rekenen

op3totSuur

Diploma en examen:
U kunt tweemaal per iâar (ianu-

ari en juni) examen doen voor
het off,cieel erkende diploma

JAB van de assoc¡atie.
Aanmelden kan tot 2 maanden

voor het examen bijl
Stichting Nederlandse

Associatie voor Praktijk-
examens. Postbus 642,

3800 AP Amersfoorl,
telefoon 033-4612159.

lnternet: www.assoc¡atie.n¡

Getuigschrift:
Een geluigschritt kunt u aan-
vragen als u al uw huiswerk

ingezonden hebt en gemiddeld
voldoende scoorde

(5,5 of hoger)

Nog vragen?
Bel gerust voor een

deskundig en vriendelijk
antwoord op al uw

vragen naar:
077-30.67.000.

Of e-mail: info@nha.nl

Een Juridische Adviseur Bedrijfsrecht is
iemand die management en directie van
een onderneming op een gedegen manier
kan adviseren op het gebied van Arbeids-
recht en Ondernemingsrecht.
Dit zijn dan ook de hoofdonderwerpen
van deze opleiding. U doet kennis op van
beide onderwerpen en leert hoe u een be-
trouwbaar, onderbouwd juridisch advies
kunt uitbrengen.

Zeer aansprekend is het feit dat het onder-
deel communicatieve vaardigheden als exa-
menonderdeel in deze juridische opleiding is
opgenomen.
We vergroten dus niet alleen uw juridische

vakkennis maar leren u ook hoe u uw bevin-
dingen en adviezen op een heldere manier
mondeling of schrifteliik kunt presenteren

aan het management of de directie van een

onderneming. Natuurliik is de kennis uit deze
opleiding ook uitermate interessant voor
overheidsfunctionarissen en zellstandige on-
dernemers.

Deze opleiding op HBO niveau is uitermate
geschikt voor mensen die al in het bezit zijn

van het diploma Juridisch Medewerker Be-
drijfsrecht maar kan ook uilstekend los ge-

volgd worden.

^é
Studieprogramma

Het einddoel van deze opleiding is het veelge-
vraagde officieel erkende diploma Juridische
Adviseur Bedrijfsrecht A van de Stichting Ne-

derlandse Associatie voor Praktiikexamens.
De opleiding is opgebouwd rond de 3 exa-
menonderdelen die tiidens het examen aan

bod komen.

Ondernemingsrecht 1.

Rechtsvormen.
Bepalingen van rechts$ersonen.
Vereniging, coöperatie, onderlinge
waarborgmaalschappij.

2. Arbeidsrecht.
- Arbeidsovereenkomst of aanneming van

werk.
- Arbeidsovereenkomst recht en plichten.
- Collectievearbeidsovereenkomst.

3. Communicatievevaardigheden
- Mondelingecommunicatie.
- Gesprekstechnieken.
- Schriftelijkecommunicatie.

Kortom: dit diploma biedt enorm veel kansen

op een uitdagende loopbaan in het bedrijfs-
leven of bij de overheid!

1
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4/¿4-144-
Marketing NIMA-A

Product Plaats
..qoeir'rtn
, ,a¿r"k

. Cursusduur:
12 maanden bij een

gemiddeld tempo van 4
lessen per maand. U kunt ook

meer lêssen per maand bestu-
deren. Dit verkort

uiteraafd de cursusduu¡.

Lesgsld:
De maandeli jkse term-qnen
vindt u op de losse bijlage.

Vooropleiding:
Voor deze cursus

heell u geen specifieke
vooropleiding nodig.

Leerboeken:
Voor deze cursus heeft u geen
_ . extra leerboeken nõdig.
De NHA heett alle van bolan-g

zijnde stof rn de lessen
opgenomen. Zo houdt u over-

z¡cht en bespaart u geld.

Cursus-ringband:

-_ __ -Bi, de lessen onlvangt u
GRATIS een fraaie ringband om

uw lessen in te bewaren.

Studietijd:
Per les moet u rekênen

op 6 uur.

Diploma on eramen:
Voor het officieel erkende

NIMA A,diploma kunt u twee-
maal per jaar examen doen: in
juni en in januari. Het examen
bestaat uit 2 delen: AJ en A2

generieke marketíng.

Voor informatie en aanmeld¡ng
kunt u zích wenden to[:

Examenbureau NIMA,
postbus 7352.

1007 JJ Amsterdam,
telefoon 020 - 5009393

internet: www.nirna.nl

Gatuigschrilt:
Een Getuigschrift kunt u

aanvragen als u regelmattg uw
huiswerk ingezonden heeft en

gemiddeld voldoende scoorde
(5,5 of hoger).

Beroepsmogelijkheden:
Marketing Coôrdinatoç

Ass¡stent Marketing
Manage¡ Accountmanager,

Marktonder¿oeker,
onzovoort-

Nog vragen?
Bel gerust voor een deskundig

en vriendelijk antwoord op ál
uw vrãgen naar
077-30.67.000.

Of e-mail: info@nha.nl

ktnt/¿n

fx/u5étr'€

De NHA is een van de grootste NIMA-A op-
leiders van Nederland. Deze cursus Mar-
keting leidt op voor het officiële NIMA-A
examen. D¡t examen wordt afgenomen
door het Nederlands lnstituut voor Marke-
ting. Veel mensen die op het gebied van
market¡ng carrière hebben gemaakt, zi¡n
begonnen rnet het halen van d¡t NIMA-A-
diploma. Uw diploma is tevens internatio-
naal erkend door de European Marketing
Confederation (EMC)!

Marketing is voor elke commerciêle organisa_
tie belangrijk. Het succes van een organisalie
hangt in grote mate af van zijn marketing-ac-
tiviteiten. Met name van de invulling van de
marketingínstrumenten: product, prijs, plaats,
promot¡e (en personeel); de beroemde p,s.
D¡t liikt eenvoudig, maar in de prakti¡k zien we
dat het nogal eens problemen geeft om een
goed marketingplan op te stellen. Maar niet
meer met deze NHA-cursus.

De vraag naar marketingmensen is groot. Als
marketeer levert u een belangrijke bi¡drage
aan het succes van de organisatie waar u
werkt of wilt werken. Spreekt een marketing-
þaan u aan, dan is het raadzaam om eersl het
benodigde diploma te behalen. De e¡varen
en bevoegde leraren van de NHA hebben een
systeern ontwikkeld waarmee het mogelijk
is om in korte tijd juist dié stof te behande-
len, die nodig is om u op het examen voor te
bereiden. Het systeem zorgt tevens voor een
hoge kans van slagen, het uiteindelijke doel
van deze cursus. Als gespecialiseerde instel-
ling ontwikkefde de NHA een van de beste en
meest praktische NIMA-A cursussen.

. tt:ryt.*t
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De praktische hulp van uw leraar speelt een
belangrijke rol bij de cursus NIMA-A. De le_
raar is voortdurend op de hoogte van wisse-
lende tendensen bi.j de examens. Hii vergroot
uw kans van slagen door de (praktijkoefenin_
gen) en huiswerkopgaven steeds toe te spit-
sen op het examen.

Studieprogramma.

Het belang van marketing.
Marktonderzoek.
Producþ of dienstbeleid.
Prijsbeleid.
Distributiebeleid.
Communicatie- en reclamebeleid.
Speciale toepassingen: diensten-
marketing, nonprolit marketing.
lnternet marketing.

Eerst wordt de rol behandeld van marketing en
de verschillende invalshoeken, de marketing-
omgeving en de strategische planning. Markl
onderzoek, marktsegmentat¡e en het koopge_
drag van de consument worden behandeld.
Na deze basis wordt de marketingmix behan-
deld: product, prijs, distributie, commun¡ca-
tie, en¿ovoort. ln de duidelilke lessen worden
veel praktijkvoorbeelden gegeven die u kunt
toetsen aan de theorie.

De cursus wordt afgesloten met 2 examens.
Met de antwoorden en de uitvoerige toelich_
ting is de cursus een complete voorbereiding
op het examen! Kortom, de NIMA-A cursus
van de NHA is een must voor iedereen d¡e
een goede baan op het gebied van marketing
ambieert,

Prys
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Marketing NIMA-B

Cu¡susduurl
9 maanden bij een

gemiddeld tempo van 4
lessen per maand. U kunt ook

meer lessen per maand
bestuderen. Dit verkort

uiteraard de cursusduur.

Lesgeld:
De maandelijkse termijnen
vindi u op de losse billage.

Vooropleiding:
Voor deze cursus

heeft u geen specifieke
vooropleiding nodig.

Leerboeken:
Voor deze cursus heeft u geen

extra leerboeken nodig.
De NHA heeft alle van

belang zilnde stof in de
lessen opgenomen.

Zo houdt u overzicht en
bespaart u geld.

C u rsus-ringba nd:
Bij de lessen ontvangt u

GRATIS een fraaie ringband om
uw lessen in te bewaren.

Studietíjd:
Per les moet u rekenen

op 6 uur.

Þ¡ploma en examen:
Voor het oflcieel erkende

NIMA B-diploma kunt u twee-
maal per jaar examen doen:

in januari en in juni.
Dit examen betreft

Consumentenmarketing B.

Voor informatie en
aanmelding kunt u

zich wenden tot:
Examenbureau NIMA,

postbus 7352,
1007 JJ Amsterdam,

telefoon 020 - 503 93 93
internet: www.nima.nl

GetuigschriTl:
Een Getuigschrift kunt u

aanvragen als u regelmat¡g uw
huiswerk ingezonden heeft en

gemiddeld
voldoende scoorde

(5,5 of hoger)'

Een opleiding voor mensen met ambities!
De beste marketingbanen komen terecht
bij mensen met de beste papieren. De NHA
ontwikkelde een goed te volgen NIMA-B
cursus die u snel op weg helpt naar het
officiële branche-erkende diploma. D¡t
Nlma-diploma is tevens ¡nternat¡onaal er-
kend door de European Marketing Confe-
deration (EMC)!

Mensen met een NIMA B diploma hebben
een stap voor op anderen en verd¡enen
vaak forse salar¡ssen. Wilt u een functie
met veel verantwoordeliikheid en goede
carrièremogelijkheden? Dan is de cursus
NIMA B de iuiste voor u!

NIMA B is het ideale vervolg op NIMA A en
gaat verder waar NIMA A stopt. Uw marke-
tingkennis wordt naar een top-niveau ge-

bracht. ln NIMA A bent u bekend gemaakt

met de belangrijkste markt- en marketing-
begrippen en de instrumenten van de mar-

ketingmix.
ln NIMA B verschuift het accent naar de toe-
passing van deze begrippen en instrumen-
ten. NIMA B is een zeer praktische cursus.
Het praktische karakter van de cursus komt
tot uitdrukking in tal van praktijkvoorbeelden.

Ðeze worden ook wel cases genoemd. De

cursus leert u hoe u cases moet aanpakken.
Ðat is ook nodig, want het NIMA B examen

bestaat uit casesl

Studieprogramma.

Het marketingplan.
- De analyse van sterktes, zwaktes, kan-

sen en bedreigingen.
- Demarketingchecklist.

Koopgedrag en marktsegmenlatie.
- Koopgedrag: lndustrieel en consumen-

ten.
- Segmentatie analyse.
- Segmentatietechnieken.

De marketingmix.
- Produktbeleid: merkenbeleid, wetge-

ving, diensten, nieuwe producten, ma-
nagement.

- Plaats; en distributiebeleid.
- Prijsbeleid.
- Promotiebeleid:management,commu-

nicat¡e, personeel.

Bedríjfseconomie en wetgeving.
- Management en organisatie.
- Balansanalyse.
- Kosten- en winstbepaling.
- lnvesteringsanalyse.
- Kengetallen.
- Juridische aspecten van de marketing

Toepassingsgebieden.
- lnternationalemarketing.
- lndustriëlemarketing.
- Dienstenmarketing.
- Non-profitmarketing.
- Direct marketing.

Hulpmiddelen bij marketingplanning.
- Logistiekmanagement.
- Marktonderzoek.
- Marketing-informatiesysteem.

Proefexamens.

U wordt grondig voorbereid op het examen

middels twee proefexamens die u aan het

einde van de opleiding thuis kunt maken. Zo

kunt u samen met uw persoonlijke docent
testen of uw kennis op het juiste niveau is en

de eventuele zwakke plekken nog even bij-
spijkeren!

Kortom: De cursus NIMA Consumentenmar-
keting B is een praktische cursus die u snel

op weg helpt naar een uitdagende, goed be-
taalde baan.

q

GI
ç t

,t

4t

62

NI{A'ç



ln samenwerking met

o
Nima Commun¡catie-A

Cursusduur:
I mâanden brj een

gemiddeld tempo van 4
lessen per maand. U kunt ook

meer lesselr per maand bestu-
deren. Dil verkort

u¡teraard de cursusduur.

Lesgeldl
De maancjetlJkse termi¡nen
vindt u op de tosse bijlàge.

Vooropleiding:
Voor deze cursus

heeft u geen specifieke
vooropleiding nodig.

Leerboeken:
Voor deze cursus heeft

u geen extra leerboeken nodig.
De NHA heeft alte van belarig

z¡jnde stof ¡n de
lessên opgenomen.

Zo houdt u overzicht en
bespaart u geld.

C ursus -ringband:

-_ -Ej O" lessen ontvangt Ll

GRATIS een fraaie ringbãnd
om uw lessen in te bewaren.

Studieti¡d:
Pe¡ les moet u rekenen

op2tot4uur.

Díploma en examen:
Tweernaal per laar (tn rnet en
december) kunt u schriftelijk

exåmen doen voor het
officieel erkende NIMA

Commun jcatie -A-drpioma bij
het Examenbureau NIMA

postbus ZS52,
1007 JJ Amsterdam.,

telefoon: 020-503 93 93
internet; www.nima,nl

Het examenbestaat u¡t
2 defen.

Getuigschrift:
Een Geturgschrilt kunl u

aanvragen als u regelmatiq uw
huiswerk ingezonden heeh en

gemrddeld voldoende scoorde
(5,5 of hoger).

Eeroepsmogelijkheden:
Commun¡catie Adviseur,

Medewerker Marketing en
uommunrcat¡e, Reclame_

adviseur, Accountmanager
reciameadvies-bureau of drùk-

keri.j, enzovoort.

/yt4?r?Ál-

Cursusleídinq:

-

Nog vragen?
Bel gerust voor een des-

kundig en vriendelijk
antwoord op al uw vragen naar

077_30 67 000.
Of e-mail: inf otù¡tha. nl

Niet alleen het bedrilfsleven, maar ook de
overheid is zich ervan bewust dat goede
betrekkingen met de buitenwereld nood-
zakelijk zijn. Wil een organísatie succes
hebben, dan moet ze goede interne en ex-
terne contacten onderhouden.

Communicatie heeft als beleidsinstrument
een eigen plaats in een organisatie verwor_
ven. Communicat¡e ¡s uitgegroeid tot een
zelfstandìg vak dat alleen met succes kan
worden beoefend op basis van een goede
scholing en praktische ervaring.

Het NIMA-diploma is hèt diploma voor ieder_
een. die in de communicatie wil werken. Het
is een officieel erkend diploma dat in de com_
municat¡ewereld echt meetelt. Tevens is het
diploma internalionaal erkend door de Ëuro_
pean Marketing Confederation (EMC). De cur_
sus leidt op voor dit diploma, maar js ook ge_
schikt voor degenen die zich willen verdiepen
in communicatie zonder examen af te leggen.
Door de groei van hel communicatievak zijn
de eisen die gesteld worden aan de com,
municatiefunciionaris hoger geworden. Hij
of zij heeft een uitgebrerde opleiding nodig,
die zowel theoretisch in¿icht als praktische
vaardigheden geeft. De tijd dat u het vak al-
leen door ervaring kon leren. is voorbij. Door
het volgen van deze cursus wordt u clegeliik
voorbereid op het dagelijkse werk van een

communicatiefunctionaris. Kennis en inz¡cht
geven u meer zekerheid, zodal u de commu_
nicalíefunctie onder veranderende omstan-
digheden aankunt. Deze duidelijke cursus
van de NHA geeft u meer vakbekwaamheid
en is bestemd voor iedereen die het beroep
professioneel wil uitoefenen.

Deze top-cursus van de gespecialiseerde
NHA leidt op voor het erkende diploma NIMA
Communicatie-A. Als u verzekerd wilt zijn van
een waardevol diploma dat bij bedríjfsleven
en overheid bekend is, en dat veel gevraagd
wordt, dan is deze cursus prec¡es wat u no_
dig heeft. Als u niet wilt deelnemen aan het
exarnen, kunt u na voltooiing van de cursus
een Getuigschrift van de NHA aanvragen.

Voor wie is deze cursus geschikt?
De cursus is speciaal ontwikkeld voor:
- Medewerkers van ondernemingen,

overheidsdiensten (rijk, provincie en ge-
meenten), sociale, culturele en charita_
tieve instellingen. onderw¡js en overrge_
maatschappelijke organisaties;

- ledereen met een vrij beroep.
- Medewerkers van communtcatie afde_

lingen;
- Schoolverlaters die zich beroepsmatig

willen gaan bezighouden met commun¡-
catie;

- Ouderen die her- of bijscholing wilten
volgen.

Studieprogramma.

Het studieprogramma omvat de volgende
onderwerpen;
- Communicatie: het belang en de moge_

lijkheden;
- Marketing-enconcerncommunicatie;
- Beeldvorming: identiteit en ¡mago;

het belang van de interne en de externe
omgeving;

- Onderzoekengegevensverzamel¡ng;
- Strategie en planning: het opstellen van

een cornmunicatieplan;
- Uitwerking: huisstijl, drukwerk, adver-

tenties, reclame, direct-marketing, enz.;
- Perscontacten en rnedia;
- Relatiebeheer;
- Presentatie en (audio)visuele hulpmid_

delen.
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Curgugduu¡:
6 maanden bij een

gemiddeld tempo van 4
lessen per maand. U kunt ook
meer lessen per maand bestu-

deren. Dit verkort
uiteraard de cursusduur.

Lasgeld:
De maandelijkse termiinen

' vÍndt u op de losse bijlage.

Vooropleidingl
Voor het volgen van deze

cursus is VMBO/MAVO-niveau
noodzakelilk.

Leerboeken:
Voor deze cursus heeft u geen

extra ¡eerboeken nodig. De
NHA heeft alle van

belang zijnde stof in de lessen
opgenomen. Zo houdt u over-

zicht en bespaart u geld.

C u rs us - ri n g ba n d:
Bij de lessen ontvångt u

GRATIS een fraaie ringband om
uw lessen in te bewaren.

Studietijd:
Per les moet u rekenen op

4 tot 6 uur-

Diploma €n exam€n;
U kunt meerdere malen per jaar
examen doen voor het officieel
erkende diploma. Het examen

bestaat uit 2 delen. Kies uit
meerdere examenlocat¡es.

Het examenaãnmeldingsfor-
mul¡er kunt u invullen op de

website van
Stichting NEMAS

Postbus 207,
3330 AÊ Zwijndrecht,

e-mail: associatie@nemas.nl
lnternet: www.nemas.nl

Geluigschrift:
Ëen Getuigschrift kunt u

aanvragen als u regelmatig uw
huiswerk ingezonden heeft en

gemiddeld voldoende scoorde
(5,5 of hoger).

Cursusleidino:I
Nog vragon?

Bel gerust voor een
deskundig en vriendelijk

antwoord op al uw
vragen naar:

077-30.67.000.
Of e-mail: info@nha.nl

Het middle nanagement is een belang-
rijk onderdeel in de hiërarchie binnen het
bedrijf. Mensen die deel uitmaken van het
zogenaamde middenkader hebben een
spilfunctie. De middle manager is de ver-
binding (schakel) tussen topmanagement
en lager management of werkplek. Hii is
vaak breed inzetbaar (van alle markten
thuis), waarbij de nadruk ligt op marke-
ting, organisatie en economae. Dankbaar
en afwisselend werk.

Tot de mogelijkheden horen: leiding geven,

planning, interne en externe contacten, orga-
niseren, enz. Vanuit het middle management
groeien de goede mensen door naar het
hoger management. De middle manager ¡s

- mits goed opgeleid en goed gemotiveerd -

een succesfactor voor de organisatie en

neemt dan ook een zeer belangrijke plaats in

het bedrijf in.

ln deze cursus komen alle facetten van de
veelomvattende taak van de middle manager
aan de orde. Met de boeiende cursus Middle
Management van de NHA kunt u zich prima
voorbereiden op een goede positie in be-
drijfsleven of organisatie. De NHA heeft deze

cursus nieuw ontwikkeld. Ðoor haar specia-
lisat¡e ¡s de NHA anderen een stap voor en

biedt zij één van de beste Middle Manage-
ment cursussen van Nederland aan.

Studieprogramma.

De inhoud van deze cursus bestaat groten-
deels uit op de praktijk toegesneden lesstof,
actuele en nuttige informatie en praktijk-

cases die de middle manager op een efficiën-

te en effectieve manier naar het gewenste
resultaat zullen leiden. De nadruk ligt daarbij
vooral op commun¡ceren.

1. Algemene Managementkennis.
ln deze module komen onder andere de vol-
gende onderwerpen aan de orde:
- Maatschappij en Organisatie.
- Bestuur, besluitvormingsproces, doel-

stelling en beleid.
- Planning,procesbehering.
- Organiseren.
- lnschakelen van medewerkers, leiding

geven.

- Behandelen van cases of praktiikvoor-
beelden.

2. Kennis van functionele
beleidsgebieden.

- Communicatie.
- Personeelsmanagement.
- FinancieelManagement.
- MarketingManagement.
- Kwaliteitsmanagement.
- Productie- en Logistiek Management.
- lnformaliemanagement.
- Behandelen van cases of praktijkvoor-

beelden.

De NHA leidt u op voor het NEMAS examen
Middle Management. Dit officieel erkende di-
ploma is een veelgevraagd en gewaârdeerd
document. Het is ook mogelijk te kiezen voor
een getuigschrift van de NHA. U hoeft dan
geen examen te doen.

Deze op de praktijk gerichte cursus is beslist
aan te raden.

diglorna!3€n
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Hoger Management

Cursusduur:
10 maanden bij een

gemiddeld tempo van 2
lessen per maand. U kunt ook
meer lessen per maand bestu-

deren. Dit verkort
uiteraard de cursusduur.

Lesgeldl
De maandelijkse termijnen
vindt u op de losse bijlage.

Vooropleiding:
Om de opleiding to volgen

is een vooropleiding op HAVOI
MBO-niveau of de

cursus Middle Management
gêwenst.

Lesrbo€ken:
Voor deze cursus heeft u geen

extra leerboeken nodig. De
NHA heeft alle van belang

zijnde stof in de lessen
opgenomen. Zo houdt u

overzicht en bespaãrt u geld.

C ursu s-rin gba nd:
Bij de lessen ontvangt u

GRATIS een fraaie ringband om
uw lessen in te bewaren,

Studietiid:
Per les moet u rekenen op

6lot I uur.

Diploma €n examen:
U kunt tlveemaal perjaar

(anuari en juni) examen doen
voor het door bedrijfsleven

en overheid officieel erkende
NEMAS-diploma voortgezet

management. Dit examen be-
stâât u¡t 2 delen. Het examen-

aanmeldingsformulier kunt u
invullen op de website van

Stichting Nemas,
postbus 207

3330 AE Zwijndrecht
intetnet: www.nemas.nl

Getu¡gschrift;
Een Getuigschrift kunt u

aanvragen als u regelmatig uw
huiswerk ingezonden heeft en

gemiddeld voldoende scoorde
(5,5 of hoger).

Zie ook pagina 10.

årema$

Cursusleidinol

-

Deze enorm populaire cursus op HBO-ni-
veau leidt u al in 10 maanden op voor een
managementfunctie in het hoger kader.
Middels sterk op de praktijk gerichte oe-
fenstof, leerl u op een effÍciënte en prettige
manier de fijne kneepjes van het vak. Stra-
tegie, besluitvorming en commun¡catie
zijn hooldonderwerpen die u snel de juiste
vaardigheden bijbrengen. Werkzaam zijn
in het hoger management van een bedrijf
of instelling betekent veel vrijheid, ruimte
voor eigen ideeën, veel afwisseling en een
sterke financiële beloning. Middels deze
vlotte cursus kunt u wellicht doorgroei-
en vanuit het middenkader, of direct de
sprong naar het hoger kader maken.

Tijdens deze cursus leiden wii u op voor het
door bedrijfsleven en overheid erkende Ne-
mas-diploma Voortgezet Management. Er

worden veel boeiende onderwerpen behan-
deld. Dit geeft in principe ook de veelzijdig-
heid van het vakgebied aan, U bent nauw be-
trokken bij uiteenlopende zaken en dient van
alle ins-en-outs op de hoogte te zijn. Als ma-
nager stuurt u een afdeling of bedrijf aan. U
bent verantwoordelijk voor de voortgang, de
kwaliteit en de omstandigheden. Met recht
een job met aanzien.

Studieprogramma.

Het studieprogramma bestaat uit de on-
derdelen: Organisatietheorie, organisatie-
typologie, organisatiefuncties en vitale orga-
nisaties in de toekomst. O.a. de volgende on-
derwerpen komen hierin aan bod:

Organisatietheorie.
ln deze inleiding maken we kennis met een
groot aantal vaktermen binnen het manage-
ment. We leren de vaktaal, gaan dieper in op
een aantal belangrijke theorieën en belichten
de denkwijzen van grondleggers als Galbraith
en Mintzberg.

Het bestuursproces.
Hier staan de taken van de manager en het
organisatiebestuur centraal. Tevens leert u
alles over strategische-, ontwerp- en stuur-
variabelen.

Strategie.
U leert o.a. hoe u een stakeholderanalyse

dient op te stellen en hoe u een SWOT-ana-

lyse (Strenghts, Weaknesses, Opportunities,
Threats) kunt maken.

Organisatie-ontwerp.
We zien welke variabelen een rol spelen bij

het organisatie ontwerp.

Leidinggeven.
Uiteraard komen meerdere vormen van leiding-
geven aan bod. We behandelen leiderschaps-
theorieèn en motivatietheorieên en helpen u

een team zo effectief mogelijk te maken.

Organisatie-typologie.
Soorten organlsatietypologieën, elemen-ten

die de cultuur van een organisatie bepalen,

methoden om de cultuur in een organisatie te
veranderen (opleiding, aanname- en ontslag-
beleid, beoordelings- en beloningsbeleid enzi.

Organisatie-advies.
Onderzoekstechnieken, de aanpak van een

organisatieprobleem, communicatie-analyse,
interim-management, opleidingsmo-del. Alle

facetten komen aan bod.

Zoals u ziet wordt overal aandacht aan be-
steed in deze bijzonder overzichtelijke en
praktijkgerichte top-cursus van de gespeci-

aliseerde NHA. Bil de cursus ontvangt u het
boek "management begrippenlilst NEMAS"

waarin de vaktermen snel en overzichtelijk
zijn terug te vinden.

Een absolute must voor elke manager!

Nog vragen?
Bel gerust voor een

deskundig en vriendelijk
antwoord op al uw

vragen naar:
077-30.67.000.

Of e-mail: info@nha.nl
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Cursusduur:
12 maanden bij een

gemrddeld studietempo. U kunt
ook meer lessen per maand

bestuderen. Dit verkort
u¡teraard de cursusduur.

Lesgeld;
De maandel¡jkse termilnen
vindt u op de losse biilage.

Vooropleiding:
Voor deze cursus is kennis

vereist op niveau van middle
management van Assoc¡atiel

NEMAS. Of je hebt kennis van
management op

HBO-niveau. verkregen door
studie of werkervaring.

Leerboeken:
Voor deze cursus heeft u geen

extra leerboeken nodig.
De NHA heefl alle van

belang zijnde stof in de lessen
opgenomen. Zo houdt u over-

zicht en bespaart u geld.

Cursus-ringband:
Bii de lessen ontvångt u

GBATIS een fraaie ringband om
uw lessen in te bewaren.

Stud¡eti¡d:
Per les moet u rekenen op

3 tot 4 uur.

Diploma en examên:
U kunt tweemaal per jaar

fianuari en juni) examen doen
voor hel ofliciële

NEMAS-diploma personeels-
management.

Dit examen bestaat uit 2 delen.
Het examenaanmeldingsf or-
mulier kunt u invullen op de

website van
Stichting NÊMAS,

postbus 207,
3330 AE Zwijndrecht.

¡nternet: www.nemas.nl
Een getuigschrift kunt u

aanvragen als u regelmat¡g uw
huiswerk ingezonden

heeft een gemiddeld een
voldoende of hoger scoorde

(5,5 of hoge$.

Getuigschrilt:
Een Geiuigschrift kunt u

aanvragen als u regelmatlg uw
huiswerk ingezonden heeft en
gemiddeld voldoende scoorde

(5,5 of hoge$.

Zie ook pagina 10.

Personeelsmanagers zijn veel gevraagde
mensen. Als belangrijke spil in een be-
drijf, organisat¡e of instelling vervult u een
sleutelpos¡t¡e d¡e vee¡ voldoen¡ng geeft. U

bent voor veel mensen een steun en toe-
verlaat, maar zult medewerkers ook op
hun plichten moeten wijzen. Gemotiveer-
de mensen zijn de motor van een organ¡-
satie en u dient er mede zorg voor te dra-
gen dat die motor opt¡maal functioneert.

Graag met mensen willen werken... dat is een
eigenschap die onontbeerlijk is voor een per-

soneelsmanager. Dit maakt elke dag dan ook
weer anders! U leert in deze heldere cursus
alles over selectie-procedures, contracten,
functioneringsgesprekken, loopbaanadvies,
wetgevlng, gesprekstechn¡eken enzovoort. Zo
bouwt u een brede kennis op het gebied van
P&O en HRM (human resource management)
op. ln relatief korte tijd wordt u op HBo-niveau
opgeleid voor het oTficiële NEMAS-diploma. U

kunt zo doorstromen van midden management
naar hoger management niveau. Ook kunt u

uw huidige kennis op HBO-niveau verbreden
middels deze veel-zijdige cursus. Uw carrière-
kansen worden hierdoor zeker vergroot.

Studieprogramma.

Management en personeelsmanagement.
We behandelen de kenmerken van perso-
neelsmanagement op verschillende be-leids-
niveaus en bekijken de plek van dit manage-
ment binnen het organisatiebeleid. ïevens
komen enkele organisatie- en managemenl-
theorieén aan de orde.

Personele doelen en het personeelsbeleid.
Het ontwikkelen van het sociaal- of perso-

neelsbeleid staat hier centraal. Dit betekent
o.a. het formuleren van personele hoofddoe-
len en hel nemen van concrete beleidskeuzes.

Personeelsplanning.
Het systematisch rangschikken van werk-
zaamheden, het opstellen van functieprofie-
len, het omzetten van behoeften in een plan
van aanpak. Hoe kom ie tot een optimale per-
soneelsinvulling per afdeling.

Personeelsvoorzíening.
Werving en selectie: een vacature om-schrij-
ven, een personeelsadvertentie op-stellen en
plaatsen, een selectieprocêdure opstellen,
gesprekken voeren en de keuze maken en
onderbouwen.

Personeelsontwikkeling en -begeleiding.
lntroductieprogramma opstellen, loopbaan-
planning maken, functioneringsgesprekken
enz-

Beloning en mot¡vatie van de medewerkers.
Hoe weet ik medewerkers zo goed mogelijk te
motiveren? Een goede beloning is altijd pret-
tig, maar er zijn nog veel meer mogelijkheden.

Beoordelen van het personeel.
Het evalueren van iemands werkzaamheden,
beoordelingsgesprekken slructureren en uit-
voeren enz.

Juridische aspecten.
Er bestaan natuurlijk diverse wetten en ar-
beidsovereenkomsten waaraan men zich
dient te conformeren. U leert deze bepalin-
gen te hanteren.

Personeelsadministratie.
U leert de eisen voor een doelmatige perso-
neelsadministratie op te stellen in de ruimste
zin des woords.

Methodische aanpak van het personeels-
management.
Personele vraagstukken leert u middels een
systematische probleemanalyse aan te pak-
ken. Tevens komen strategieën aan de orde,
waaronder de machtsstrategie.

Een perfecte cursus voor iedereen die snel
op een hoog niveau wil functioneren binnen
het personeelsmanagement.

Cursusleidino:

-

Nog vragen?
Bel gerust voor een

deskundig en vriendelijk
antwoord op al uw

vfagen naar:
o77-30.67.AOA.

Of e-mail: info@nha.nl
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Logistiek Management
rlemaS

Cursusduur:
10 maanden bij een gemiddeld

t€mpo van 2 l€ssen per maand.
U kunt ook meer lessen per

måand bestuderen. Dit verkort
uiteraard de cursusduur. U kunt

elke dag van het jaar starten
met deze thuìs-studíe.

Lesgeld:
De maandeliikse termijnen
vindt u op de losse bijlage.

Vooropleiding:
Een specilieke vooropleiding
is n¡et vere¡st, maar met een
vooropleiding op Havo/MBO

niveau of de cursus Middle
Management heeft u grotere

kans van slagen.

Leerboeken:
Voor deze cursus heefl u geen

extra leerboeken nodig. De
NHA heeft alle van belang zij-
nde stof in de lessen opgeno-
men. Zo houdt u oveaicht en

bespaart u geld.

C ursus- ri ngban d:
Bij de l€ssen onlvangt u

GRATIS een fraaie ringband om
uw lessen in te bewaren.

Stud¡et¡¡d:
Per week moet u rekenen op

ca. 5 uur.

D¡ploma of getuigschrilt:
U kunt tweemaal per jaar

{januari en juni) examen doen
voor hel door bedrijfsleven

en overherd officieel erkende
NEMAS-diploma Logistiek ma-
nagement. Dit examen bestaat
uit 2 delen. Het examen wordt

afgenomen door:

Stichting Nemas,
postbus 207

3330 AE Zwijndrecht
¡nternet: www.nemas.nl

Êen Getu¡gschrift kunt u
aanvragen als u al uw huiswerk

ingezonden heeft en gemid-
deld voldoende scoorde (5,5 of

hoger)'

Nog vragen?
Bel gerust voor een

deskundig en vriendelijk
antwoord op al uw vragên naar:

477-30.67.00A.
Of e-mail: info@)nha.nl

Cursusleidino:

-

Studieprogrammâ.

Þeze boeiende cursus op HBO-niveau leidt
u al in l0 maanden op voor een veelziidige,
dynamische managementfunctie. Door
middel van de praktijkgerichte lesstof,
de talrijke voorbeelden en bedrijfscases
krijgt u al snel inzicht in bedrijfsproces-
sen. Hierdoor kunt u logistieke processen
optimaliseren, kostenbespar¡ngen door-
voeren en de service verbeteren.

Een logistiek manager heeft een uitdagende
en afwissefende jobl U staat voortdurend
in contact met mensen binnen en buiten de
organisatie. Ðit maakt elke dag anders. U

draagt zorg voor de optimale levering van
producten en/of diensten aan uw afnemers.
Continue dient de logistiek zo optimaal mo-
gelijk te worden ingezet om in te spelen op
de steeds veranderende markt en de wensen
van de afnemers. De functie van logistiek ma-
nager is een boeiende functie die binnen elke
organisatie op waarde wordt geschat.

Het studieprogramma bestaat uit de volgen-
de onderdelen;

lnleiding in de Logistiek.
We gaan van start met een introductie in lo-
gistiek, waarbil de klant centraal staat. We
geven een overzicht van de historie en de
huidige indeling van de logisìiek. Vervolgens
wordt er ingegaan op de toepassingen bin-
nen de verschillende werkgebieden produc-
tie, distributie en dienstverlening.

De vraagkant van de logis-
tiek.
Hier worden de raakvlakken
belicht tussen marketinglver-
koop en de logistiek. Begrip-
pen als toegevoegde-waar-
de-keten, marketingmix en
customer-service, e-bus¡ness,
e-commerce en customer re-
lationship management (CRM)

komen uitgebreid aan bod.

Logistieke technieken.
Volop aandacht voor verschil-
lende methoden om de vraag
naar een product of dienst te
voorspellen. Daarna bespre-
ken we de generieke principes

van voorraadbeheer en de stochastische mo-
dellen om goederen te bestellen.

De aanbodkant van de logistiek.
Hier worden de inkooplogistiek, productielo-
gistiek en distributielogistiek uitgebreid be-
handeld.
Bij inkooplogistiek kijken we naar de logis-
lieke en operationele aspecten van inkoop en

de voordelen van e-procurement. Bii produc-
tielogistiek gaan we alle elementen van het
logistieke concept invullen voor een produ-
cerend bedrijf en bij distributielogistiek bekij-
ken we de besturing van de voorraden met
ÐRP en e-logistics.

Van logistiek naar Supply Chain Manage-
ment (SCMl.

ln de praktijk zien we vaak dat combinaties
van ondernemingen de logistieke preslatie

naar een afnemer moeten realiseren. Deze

combinaties staan bekend onder de term ke-
tenintegratie oltewel supply chain manage-
ment.
ln dit laatste onderdeel zetten we het basis-
principe van SCM uiteen. Door het toepassen
van SCM kunnen llinke winsten/besparingen
gerealiseerd worden.

Aan het einde van deze cursus kunt u examen
doen voor het door bedrijfsleven en overheid
erkende NEMAS-diploma Logistiek Manage-
ment, een veelgevraagd en zeer waardevol
diplomal Deze praktijkgerichte cursus is een
absolute aanrader voor iedereen die hogerop
wil komen in de logistiek!

NHArç
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Kwaliteitsmanagement
ffiep¿$

Cursusduur:
',l0 maanden bij een

gemiddeld tempo van 1 les
per maand. U kunt ook
meer lessen per maand
bestuderen. Dit verkort

uiteraard de cursusduur.

Vooropleiding:
Een specif ieke vooropleiding
is niet vereist. maar met een

vooropleiding op Havo/MBO 4
niveau of de cursus Middle

Management heeft u grotere
kans van slagen.

Leerboeken:
Voor deze cursus heeft u geen

extra leerboeken nodig. De
NHA heeft alle van belang

zijnde stof in de lessen opge-
nomen. Zo houdt u oveaicht

en bespaart u geld.

Cursus-ring ba nden:
Bij de lessen ontvangt u

GRATIS een fraaie ringband om
uw lessen in te bewaren.

Studietijd:
Per week moet u rekenen

op6toÌ8uur.

Diploma of geluigschrift:
U kunt tweemaal per jaar

(,anuar¡ en juni) examen doen
voor het door bedrijfsleven

en overheid officieel erkende
NEMAS-diploma Kwaliteitsma-
nagement. Dit examen bestaat
uit 2 delen. Hel examen wordt

afgenomen door:

Nemas (Nederlandse
Management Stichting)

Postbus 207,
3330 AE Zwijndrecht

internet: www.nemas.nl

Een Getuigschrift kunt u
aanvragen als u al uw huiswerk
ingezonden heeft en gemiddeld

voldoende scoorde
(5,5 of hoger).

ffry
Nog vragen?

Bel gerust voor een
deskundig en vriendelijk

antwoord op al uw
vragen naar:

(077) 30 67 000.
Of e-mail: info@nha.nl

Kwaliteitszorg is een sterk groeiend vak-
gebied. Ondernemingen en hun klanten
stellen steeds hogere eisen aan de kwa-
l¡teit van diensten en producten. Hierdoor
wordt de kwaliteitsmanager steeds be-
langrijker!

Dankzij deze praktiikgerichte cursus voor het

officieel erkend diploma NEMAS Kwaliteits-
management, leert u hoe u de kwaliteitsdoe-
len van een organisatie vastlegt in een kwa-
liteitsprogramma. Vervolgens leert u deze

kwaliteitsdoelen te þeheren en periodiek de
voortgang te toetsen. Deze opteiding op HBO

niveau is o.a. bestemd voor leid¡nggevenden,

voor kwalileilsadviseurs. voor kwaliteitsme-
dewerkers en verder voor iedereen d¡e open
staat voor de verandering en verbetering van

bedrijfsprocessen en aan de slag wil met kwa-

liteitszorg.

Aan het eind van de cursus heeft u inzicht in

wat integrale kwaliteitszorg is, hoe u de kwa-
liteitstechnieken toepast en wat kwaliteits-
zorgmanagement is.

Dankzij de vele herkenbare praktiikvoorbeel-

den is de cursus helder van opzet en is de op-
gedane kennis snel toepasbaar. Ook wordt er
aandacht besteed aan de dageliikse praktijk
van de consultancy.

Studieprogramma

ln de cursus worden o.a. de volgende onder-
werpen behandeld:

Begripsbepaling
We starten met een oriën-
talie in de kwaliteitszorg. U
leert de begrippen en defini-
ties kennen.

Procesbeheersing
Het onderscheiden van be-
drijfsprocessen is hierin de
basis. Vervolgens komt de
samenhang van de diverse
processen in beeld. U leert
technieken van procesbe-
heersing te noemen, om-
schrijven en toe te passen.

Ook aandacht voor de Six
Sigma managementmetho-
dologie voor de verbetering
van bedrijfsprocessen.

Dienstenkwaliteit
De kwaliteit van de dienstverlening staat hier
centraal. Met o.a. aandacht voor de sterkte/
zwakte analyse, het service quality model
(Gap-model), rapportages, enquêtes enzo-
voort.

lntegrale kwaliteitszorg {lKZ}
Wat houdt IKZ nu precies in. Wat is de relatie

tussen de organisatiestructuur, de organisa-
tieculluur en de lKZ. Hoe stel je een kwaliteits-
handboek op? Hoe werkt een audit? Allemaal

zaken die aan de orde komen.

Certificatie van kwaliteitssystemen
U leert kwaliteitsystemen kennen en toepas-
sen. Maar vervolgens dient het systeem ook
gecertificeerd te worden en leert u juist met

kwaliteitsinspecties om te gaan.

Verbetermanagement
Het slreven naar voortdurende verbeteringen
houdt een organisatie scherp en kwalitatief.
Dit is essentieel voor elk bedriif en instelling!

ûefenexamen
Of u de opgedane kennis luist weet toe te
passen zal blijken na het oefenexamen aan

het einde van deze verhelderende cursus.

Na afronding van de cursus is uw algemene
managementkennis verder vergroot en kunt
u een kwaliteitsprogramma (bijvoorbeeld ISO

of HACCP) opzetten, uitvoeren en bewaken.
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Cursusduur:
6 maanden bij een gemiddeld

tempo van 4 lessen per maand.
U kunt ook meer lessen per

maand besluderen. Dit verkon
uileraard de cursusduur.

Lesgeld:
De maandelijkse term¡jnen
vindt u op de losse btjlage.

Vooropleiding:
Voor het volgen van de cursus

Praktijkdiploma Loon- admi-
n¡stråtie heeft u geen speciale
. vooropleiding nodig. Enige
kennis door middel van prak-
tijk_ervaring of door opleiding

(Basiskennis Boekñoudenl
Praktlik-diploma boekhouden

ol AOU ¡s aan te bevelen.

Leerboeken:
Voor deze cursus heeft u geen

extra leerboeken nodig. De
NHA heeft alle van belan"g zij-
nde stof in de lessen opgeno-
men. Zo houdt u ovezicht en

bespaart u geld. We adviseren
u wel een actueel wetboek aan

te schaffen.

C u rsu s - ringba nd:
Bii de lessen ontvângt u

GRATIS een fraaie ringbandbm
uw lessen in te bewaren.

Studietijd:
Perlesca.Sá6uur.

Diploma en examon:
U kunt tweemaal perjaar

examen doen fianuari en juni)
voor de modules loonheffing

en sociale vezekeringen. Het
examen Arbeidsrecht wordt

het he¡e jaar door afgenomen.
Het inschr¡ifformulier dient

-u 
âan te vrãgen bij Stichting

Nederlandse Assoc¡atie voor
Praktijkexamens,

Postbus 642,
3800 AP Amersfoort

Tel.033-4612159
lnternel: www,associatie.nl

Getu¡gschr¡ft:
Een Getuigschrift kunt u

aanvragen als u regelmatig uw
hu¡swerk ingezonden heeft en

gemiddeld voldoende scoo.de
(5,5 of hoger).

Seroepsmogetijkheden:
Medewerker salarisadministra-

tie. boekhoudkundig
adviseur, enzovoort.

Cursusleidino:I

De loonadrninistratie is een belangrijk
onderdeel van de adm¡n¡strat¡e van een
bedrijf. Denkt u alleen maar eens aan het
felbegeerde salarisstrookj€ waar de werk-
nemers elke maand weer naar uit kijken.
Daar mag natuurl¡¡k niets mis mee zi¡n.

Een loonadministrateur heeft behalve vak-
kennis ook inzicht nodig in de regelgeving
van de belastingdienst en bedrljfsvereniging.
Het maakt niet uit ol het een groot of heel
klein bedrijf is, de loonadministratie bl¡jft in
principe hetzelfde. De duide|jke en goed te
volgen cursus Praktijkdiploma Loonadm¡ni-
strat¡e van de NHA bereidt u zorgvuld¡g voor
op het examen. Met dit diploma op zak vol-
doet u precies aan de funct¡e-eisen die een
werkgever stelt aan een loonadministrateur.
Uw kansen op promotie en ¡nteressanter
werk stijgen.

ln de cursus vindt u tal van wetteksten en
belastingtabellen. Bovendien zijn alle ver-
schillende formulieren opgenomen waarmee
men op een loonadministratie te maken kan
krijgen. ln onze eigen drukkerii worden de
lessen per dag geproduceerd. Hierdoor zijn
wij in staat steeds de laatste exameneisen en
ontwikkel¡ngen ¡n de cursus op te nemen.

U ziet, de NHA staat garant voor kwaliteit en
ontwikkelde een van de beste pDL-cursus-
sen van Nederland.

Studieprogramma.

Voor het volgen van deze cursus heeft u geen
specifieke vooropleidlng nodig. Toch zal en¡-
ge administratieve kennis (door praktijkerva-
ring of opleiding) op het gebied van boekhou-
den u van pas kunnen komen. De volgende
onderwerpen worden behandeld:
- Loonberekening.
- Logistiekbinnensalar¡sadmin¡strat¡e.
- Deverschillendeloonbestanddelen.
- Loonbelasting.
- De belastingdienst en de bedrijfs-

vereniging.
- Premieheffingvolksverzekeringen.
- Premieheffingsocialeverzekeringen.
- Fictievedienstbetrekkingen.
- Arbeidsrecht.
De cursus is samengesteld aan de hand van
de exameneisen van de Stichting Neder-
landse Associatie voor Praktijkexamens. Dit
betekent dat u de stof bestudeert die ook
gevraagd wordt op het olficiële examen voor
het veelgevraagde, erkende diploma. Boven-
dien staat uw leraar gedurende de hele stu-
dieperiode voor u klaar. U wordt geholpen
met uw huiswerk en al uw vragen worden
beantwoord.

Het examen bestaat uit 3 onderdelen:
- Loonheffingen 1.

- Loonhe{fingen 2.
- Arbeidsrecht.

Pra kt¡jkdiploma Loonadm i n istratie
(PDL)

Nog vragon?
Bel gerust voor 6en

dêskundig en vriendeliik
antwoord op al uw vragen naar:

077-30.67.000.
Of e'mail: info@nha.nt
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Moderne Bedriifsadministratie
(MBA) ruieuwe stiil!

Cursusduur:
10 maanden bij een gemiddeld

tempovan5à6lessenper
maand. U kunt ook meer lessen
per maand bestuderen. Dit ver-

kort uiteraard de cursusduur.

Lesgeld:
De maandelijkse termijnen
vindt u op de losse bijlage.

Vooropleiding:
Om deel te mogen nemen aan

de examens dienl u in het bezit
te zijn van één van de volgende

documenten:
'1. Het Prakt¡¡kdiploma

Boekhouden of een los MBA-
certificâat van de associatie.

2. Een MBO-diploma niveau 4.
3. Een HAVO- of WVO-

diploma.
4. Eeschikt u niet over een van

deze diploma's, maar bent u
21 jaat of ouder en heeft u een

vergelijkbare vooropleiding of
relevante werkervaring, dan
kunt u ook tol de examens

worden toegelaten. U trett het
aanvraagformul¡er voor de 21+

verklaring aan
in het studiepakket.

Leerboeken:
Voor deze cursus heefl u geen

extra leerboeken nodig. De
NHA heeft alle van belang

zijnde stof in de lessen opge-
nomen. Zo houdt u overzicht

en bespaart u ge¡d.

Cursus-ringband:
B¡j de lessen ontvangt u

GHATIS een fraaie ringband om
uw lessen in te bewaren.

Studietiid:
Per les moet u rekenen

op ca. I uur.

Diploma en examen:
Het examen voor het ofliciéle

Praktilkdiploma MBA wordt
in januari en juni afgenomen

door de Stichting Nederlandse
Associatie voor Praklijkexamens,

Postbus 642,
3800 AP Amersfood.

telefoon 033-4612159.
Internet: www.associatie,nl

Geluigschrift:
Een Getuigschrift kunt u

aanvragen als u regelmatig uw
huiswerk ingezonden heeft en

gemiddeld voldoende scoorde
(5,5 of hoger).

Beroepsmogeliikhedan:
Ass¡stent(e) Adm¡nistrat¡ef

Manager, Financieel-
administratief Advisêur,

Assistent(e) Controller, enz.

Ðagelijks vinden er in veel grote bedriiven
miljoenentransact¡es plaats. De admini-
stratieve afwerking van deze transacties
wordt steeds omvangrijker en ingewikkel-
der, Daarom is er vraag naar goed opge-
leide mensen. Dagelijks worden MBA-ers
gevraagd in advertenties. Omdat MBA-ers
met veel aspecten van het bedrijf in aan-
raking komen, groeien ze vaak door. Me-
nig MBA-er kwam zo in de directie van een
bedrijf terecht. Ze spelen daar met hun
kennis een belangrijke rol. De MBA-er is
geen ouderwetse boekhouder, maar een
moderne manager.

De gespecialiseerde NHA voorziet in de be-
hoeite van het bedrijfsleven met haar bi.lzon-

der duidelijke en goede Çursus Moderne Be-
drijfsadministratie. Het gaat om een gedegen
nieuwe opleiding die wordl gezien als één

van de beste opleidingen van Nederland op
zijn gebied.

Studieprogr:¡mma

De cursus bestaat uit de 4 volgende modu-
les:

t. Bedrijfseconomie.
Met onder andere:

- Kostprijsberekeningen.
- Waarderingsvraagstukken.
- Financiering en organisatie van een on-

derneming.
- Rendementsanalyse.

2. Bedrijlsadministratie
{journaalposten}.
Waarin onder andere de volgende
onderwerpen behandeld worden:

- De boekhoudcyclus en het rekeningstel-
sel.

- Loonadministratie en de administratie van

de verkoper.
- Bedrijfsbegrotingen,fabricagereke-

ning, kostenplaatsen.
- Besultaatberekening, initiéle kosten, enz.

- Budgettering.

3. Financiële rapportðge en analyse.
Dit vak bestaat uit twee onderdelen;

- Statistiek: tabellen, grafieken, indexcij-
fers, enz.

- Financiêle rapportage en analyse: over-
zichten maken, kostencalculaties, balans
winst-en-verliesrekening samenstellen,
enz.

4. Belastingwetgeving.
Met ondermeer:

- Belasting-enondernemingswetgeving

Het studiepakket is samengesteld aan de
hand van de geldende exameneisen. U leert
dus exact dat. wat voor het examen noodza-
kelijk is.

De NHA heeft een uniek en beproefd systeem
ontwikkeld. U leert telkens een afgerond ge-

heel, waardoor u overzicht houdt en gemak-

kelijk onderwerpen kunt opzoeken {ook later).

Modulair.
Het examen is modulair van opzet. Ðat wil

zeggen dat per module examen kan worden
afgelegd.
Haalt u een voldoende voor €en vak dan ont-
vangt u een certificaat. Heeft u de certificaten
voor de vakken Bedrijfseconomie, Bedrijfs-
administratie iournaalposten, Financiële rap-
portage en analyse en Belastingwetgeving

behaald, dan ontvangt u het officieel erkende

diploma Moderne Bedrijfsadministratie (MBA).
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Cursusduur:
3 maâncJen bil æñ

gemiddeld l€rÌìpo van 3
hoofdslukkên per maand.

U kunt ook maêr hootc,stukken pêr
maand bèsluderen.
Dit verkort uitêraard

de stud¡eduur.

Lesgeld:
De maandal¡¡kse l6rm¡Jnen vindt u

op de losse bijlage.

Vooroploiding:
Voor deze cursus heeft u

admin¡strat¡eve voorkenn¡s nod¡g
op het nivêau van Praktijkdiploma

boekhouden en kunt u op hel
gebied van automatisering de

volgende begrippen actiet en pas-
sief in cases g€þruiken: computer-

cont¡guratie, datacommun¡catie.
programma's, bestandsorganisat¡e

en moderne betaalmiddelen. Or¡ na
de ople¡ding Moderne bedíjfsad-
n¡rìislralie {MBA} do litel Flegister

Financreel N,larrager iRFM) tå voeren
di€nt u þovendien de

ced¡licaten van de op¡eidrng
Þestuur lr¡ke ,ntormat¡e voorzrê- ntôg

íBlVl {rn cle Öpleidißg Ftnancìeel
Management lFMtì) le þehalen.

Een voorlopige ìnschrijvrnq in het
Êêg¡ster voôr Financieel Manaq€-
ment {FMR) rs eveneens nrogelilk

,radat u het MBA"drptoma behââld
heetl. U d'Ênl d;ìu b¡nnen 2 Jaar ds

Associat¡e-dip¡orìâ's 8lV en F[,lR te
ilehalen. Onr vervolqens binnen hel

ßegister lngeschreven le
irl¡jven, d¡ent ù Jaad¡jks permanenle

educatiâ te volqen.

Leerboeken:
Voor deze cursus heeft u geen €xtra
leerboeken nodlg. De NHA heeft âttÈ

van belang
z¡inde stof ¡n de lesson opgenomen.

Zo houdl u ovezicht ôn bespåart
u geld.

Cursus-ring ba nd:
Bij de lessen ontvangt u

GRATIS een iraå¡e rinqband om uw
lessen ¡n te bewaren.

Studietijd:
Per hoofdstuk moet u rek€nên.op

ca.2 tot 3 uur.

D¡ploma en examen:
U kunt tweemaal per jaar exam€n

dosn ûanuari en jun¡).
Het inschr¡ifformul¡er d¡ent u aan 1e

vragen b¡j:
Stiôht¡ng Assoc¡atie voor Neder-

lônds6 praklijkexamens, Postbus
642, 3800 AP Amersfoort.

t€lefoon: 033-46. 1 2.1 59.
lntsrnet: wwwâssoc¡atie.nl

Getuígschrift:
Ëerì Geturgschr¡ft kunl u aanvra-

goß als !¡ regelnìalig uw hu¡swerk
ingezonden heafl ên gemrddeld

voldoande scoorde
{5,5 of hôge4-

De opleiding MBA kan een mooi vervotg
krijgen met de cursus Bestuurlijke lnfor-
matievoorziening (BlV). ln slechts drie
maanden behaalt u het waardevolle certi-
ficaat Bestuurlijke lnformatievoorziening
{BlVf. Uw springpfank naar de titel Regis-
ter Financieel Manager (RFM)!

Hiermee geeft u blijk van uw financieel
vakmanschap. ln de praktijkgerichte les-
sen komen de belangrijkste administratieve
processen nogmaals aan de orde. De ontwik-
kelingen op dit gebied zijn nauw verbonden
met automatisering. Voor het bestuderen van
de stof is er dan ook vanuit gegaan dat de
meest gebruikte automatiseringsbegrippen
bij u bekend zijn. De cursus Bestuurlijke ln-
formatievoorziening is opgebouwd uit de vol-
gende onderwerpen:

Organisatie, informatie en bestuurlijke in-
formatievoorziening.
De samenhang tussen deze begrippen en het
belang van een goede informatievoorziening
op elk niveau van een organisatie worden in
dit onderdeel benadrukt. Verder wordt aan-
gegeven welke invloed dit heeft op de auto-
matisering.

lnterne controle,
De leiding van een organisatie dient goed te
letten op de kwaliteit van de informatievoor-
ziening. Deze moel gewaarborgd zijn. Ae
belangrijkste interne controlemaatregelen en
de hiermee samenhangende aspecten in een
geautomat¡seerde en n¡et-geautomatiseerde

omgeving worden helder behandeld

Functionele processen.
De processen die op lnkoop, Voorraad, Ver-
koop, Liquide middelen en Personeel betrek-
king hebben, worden achtereenvolgend be-
handeld. De verbanden tussen de processen
en tussen de goederen- en de geldstromen
worden toegel¡cht. De ver-werking van de
hieruit voortvloeiende gegevens in de finan-
ciële administratie krijgt ook aandacht. Dit
weer in samenhang met de automat¡serings-
aspecten die hiervoor van belang zijn.

Typologieën.
De belangri.lkste verschi.jningsvormen van de
typologie van Starreveld worden in dit onder-
deel behandeld:
- Handel.
- Productie-
- Dienstverlening.

De invloed van de typologieën op de kwaliteit
van de informatievoorziening en op de vol-
ledigheid van de opbrengstverantwoording
staan hierbij centraal.

De praktijkvoorbeelden en de realistische ca-
ses geven u een goed inzicht in de leerstof.
Door zelf de cases op te lossen, krijgt u dit
inzicht heel snel. ln deze opleiding is de ja-
renlange ervaring van de NHA op het gebied
van financieel-administratieve opleidingen
verwerkt. Ëen topopleiding voor mensen met
topambities!

ift
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Cursusduur:
12 maanden bij een gemiddeld

tempo van 4 lessen per maand.
U kunt ook meer lessen per

maand
bestuderen. Dit verkoñ

ulteraard de cursusduur.

Lesgeld:
De maândelijkse termilnen
vindt u op de losse biilage.

Vooropleiding:
Voor deze cursus dìent u ìn

het bezit te zijn van één van de
volgende documenten:
1. Het Praktiikdiploma

Boekhouden.
2. Een MBo-diploma niveau 4.

3. Een HAVO- of VWO-
diploma.

Leerboeken;
Voor deze cursus heeft u geen

extra leerboeken nodig.
De NHA heeft alle van belang
zijnde stof in de lessen opge-
nomen. Zo houdt u overzicht

en bespaarl u geld.

Cursus-ringband:
Bij de lessen ontvangt u

GRATIS een fraaie ringband om
uw lessen in te bewaren.

Studietijd:
Per les ca. 4 tot 6 uur.

Diploma en examen:
U kunt voor de onderdelen

Praktiikdiploma
Loonadm¡nistratie en MBA Be-
lastingwetgeving tweemaal per

laar examen doen ganuari en
iuni). Het ond€rdeel Bas¡sken-
nis Boekhouden wordt flexibel
geèxamineerd door de Stich-
ting Nederlandse Associatie

voor Prakti.lkexamens.
Postbus 642.

3800 AP Amersfoort
Tel.033-4612159

I nternet: www.associatie.nl

Geluigschrift:
Ëen Getuigschrift kunt u

aanvragen als u regelmatig uw
huiswerk ingezonden heeft en

gemiddeld voldoende scoorde
(5,5 of hoge4.

Zie ook pagina 10.

Houder
Administratiekantoor

Het voeren van een bedrijtsboekhouding
is een vak apart. Met name midden- en
kleinbedrijven besteden hun boekhouding
daarom graag uit aan een professioneel,
gespecialiseerd administrat¡ekantoor' om
zich zodoende volledig te kunnen r¡chten
op commerciðle activiteiten. Als houder
van een administratiekantoor heeft u daar-
om een verantwoordeliike baan. U bent de
financiële vertrouwenspersoon van onder-
nemers en particulieren en zorgt ervoor
dat de boekhouding en loonadministratie
altijd op orde zijn. Verder bent u ook op de

hoogte van alle belastingwetten en geeft
u advies bij complexe financiêle beslissin'
gen. Een administratiekantoor kunt u ge-
makkelijk thuis opzetten: een bureau, een
PC en de juiste vakkennis en u bent klaar
voor de toekomst! Wij helpen u op weg met
deze zeer praktijkgerichte cursus. ln deze

zeer succesvolle cursus is alle specialisti-
sche kennis van de NHA op het gebied van

administratieve cursussen verwerkt'

Studieprogramma.

De cursus Houder Administratiekantoor be-

staat uit 3 deelcursussen: Praktiikdiploma
Loonadministratie, MBA-Belastingwetgeving
en Basiskennis Boekhouden met Account
View. U haalt dus straks naast uw officiële in-

stituutsdiploma Houder Administratiekantoor
maar liefsl 3 erkende diploma's!

1. Praktijkdiploma Loonadministratie.
De loonadministratie is een belangrijk onder-
deel van de administratie van een bedrijf. ln

dit onderdeel doet u naast de benodigde vak-
kennis, ook kennis op van de regelgeving van

belastingdienst en bedrijfsverenigingen. De

volgende onderdelen worden o.a. behandeld:
loonberekening, logistiek binnen de salaris-
administratie, loonbestanddelen, loonbelas-
ting, belastingdienst en bedriifsverenigingen,
premieheff ingen, arbeidsrecht etc.

2. M BA Belastingwetgeving.
ln dit onderdeel vindt u allereerst een inlei-
ding in het belastingrecht. Vervolgens komen
zaken als aanslagbelastingen, aan-giftebe-
lastingen, bezwaar en beroep en heffings- en

invorderingsrente aan bod.

3. Basiskennis Boekhouden met Account
View.
De houder van een administratiekantoor zal

voor het bijhouden van de boekhoudingen
voor kleine ondernemingen en eenmansza-
ken vaak gebruikmaken van een þoekhoud-
programma als Account View. De administra-
tie wordt eenvoudiger, gaat sneller en heel

belangrijk: er worden minder fouten gemaâkt.

Stap-voor-stap leert u alle boekingen te ma-

ken. Tijdens de cursus werkt u in een fictieve
praktijksituatie. U leert zo snel en zelfstandig
met Account View te werken. lnclusief gratis

software die een .iaar geldig blijft.

U bent straks all-round opgeleid en bezit de
juiste specialistische kennis om met een ge-

rust hart uw eigen administratiekantoor op te
zetten. En laten we eerlijk zijn, wat geeft meer
voldoening dan het succesvol opzetten van

een eigen zaak?
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ln samenwerking met

Psychodidactlr
Psychodidact is

erkend door:

\

Klínische Psychologie 1 en 2
NI UWErr

l)

Cursusduur:
12 maanden bij een gemiddeld

stud¡etempo. U kunt ook in een
hoger tempo studeren. Dit ver-

kort u¡teraard de cursusduur.

L€sgeld:
De maandel¡ikse termijnen
vindt u op de losse billage.

Vooropleiding:
Om deze cursus op HBO-

nlveau te volgen is een voorop-
leiding op minimaal HAVO/

M8o-niveau gewenst.

Leerboeken:
Voor deze cursus heeft u geen

extra leerboeken nodig. De
NHA heeft alle van betang zij-
nde stol in de lessen opgeno-
men. Za houdt u overz ichl en

bespaart u geld.

C u rsus-rín g ban d:
Bij de lessen ontvangt u

GRATIS een fraaie ringband om
uw lessen in te bewaren.

Diploma of examens:
U kunt examen doen voor het

Offíciële lnstrtuutsd¡ploma. Een
Getuigschrift kunl u aanvragen

als u regelmaiig uw huiswerk
ingezonden heeft en gemiddeld

voldoende scoorde-

U ontvangt het officieel studie-
cert¡f¡caat van Psychodidact

als u het NHA-examen met
goed gevolg heeft afgelegd en
tevens act¡ef aan alle praktijk-

dagen heeft deelgenomen.
Dit certificaat is erkend als

na- en bijscholing door de Ne-
derlandse Fedefal¡e Gezond-

heídszorg (NFG).

Klinische Psychologie is de wetenschap
die zich bezighoudt met het opsporen
en behandelen van .,abnormaal" mense-
lijk gedrag. ln deze unieke cursus vindt u
geen ellenlange opsommingen van symp-
tomen maar concrete praktische uifleg
over normaal en abnormaal gedrag aan
de hand van tal van praktijkvoorbeelden
waarmee u in het dagelijkse leven te ma-
ken kunt krijgen.

Wat leert u bijvoorbeeld?
U leert begrijpen hoe het koml dat uw
puber zoon of dochter zo anders reageert.
Hoe het komt dat uw vriend of vriendin door
een echtscheiding of plolseling ontslag totaal
gevloerd is terwijl een ander het leven zomaar
oppakt. U komt te weten wat het verschil is
tussen een burn-out en een depressie en wat
de verschillende manieren zi.jn om hiermee
om te gaan.

U leert het contrast herkennen tussen ge-
zond en ongezond gedrag. Waardoor het hel-
der wordt hoe het komt dat die twee collega,s
steeds botsen of hoe het komt dat uw relatie
in het slop ¡s geraakt of juist floreert. Dit is
slechts een greep uit het uìtgebreide scala
aan onderwerpen dat de revue passeert.

Voor wie is de cursus bedoeld?
Deze fantastische cursus is gericht op men-
sen die vanuit hun beroep of vanuit per-
soonlijke interesse meer willen weten over
klinische psychologie of afwijkend, slecht-
aangepast gedrag.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan: ouders en
opvoeders, onderwijzers en leraren, orde-
handhavers, inrichtingswerkers, therapeuten,

stressmanagers, counselors, coaches, per-
soneelsfunctionar¡ssen, loopbaanbegelei-
ders. maatschappelijk werkers, verplegers,
f ysiolherapeuten, alternatief gênezers, artsen
etc., kortom voor iedereen die geinteresseerd
is in het gedrag van zlchzelf en zijn mede-
mens. Alles wat u leert in deze cursus is met-
een in de praktijk toepasbaar.

Studieprogramma.

Aan bod komen o.a. de volgende onderwer-
pen:

- Emoties en gevoelens.
- Agressieproblematiek.
- Angststoornissen.
- Depressies, burn-out en overspannenheid.
- Seksuele disfuncties en stoornissen.
- Drang, dwang en psychose.
- Anorexia en boulimia nervosa.
- Verslavingsproblematiek.
- Persoonlilkheidstoornissen.

lnclusief 3 unieke praktijkdagen {bij het
lesgeld inbegrepen!f.
Deze cursus op HBO-niveau wordt aangebo-
den in samenwerking met Psychodidact, één
van de meest vooraanstaande opleidíngs-
instituten van Nederland op het gebied van
commun¡catie en psychologie. Door deze
samenwerking zijn wij in staat om bij de cur-
sus een aanlal unieke praktijkdagen aan te
bieden. Centraal hierin staan het concept (de
achterliggende gedachte), de structuur (hoe
verhouden zich de verschillende ziektebeel-
den tot elkaar) en de praktijk (de toepassing
binnen het werkveld). Natuurlijk is er ook vol-
op ruimte om uw vragen met betrekking tot de
lesstof te beantwoorden. Deze praktijkdagen
worden gehouden in regio 's-Hertogenbosch.

Erkend door beroepsvereniging NFG!
Door het volgen van deze praktijkdagen
en het met goed gevolg afleggen van het
theorie-examen kunt u rn aanmerking komen
voor het certificaat Klinische Psychologie
van Psychodidact. Dit certif¡caat wordt of-
ficieel erkend als na- en bijscholing door
de meest vooraanstaande beroepsver-
eniging binnen de gezondheidszorg: NFG.
Ook geeft dit certificaat recht op vrijstelling
voor de module Klinische Psychologie binnen
onze SNRO HBo-oplelding Psychosociaal
Counselor (OPC).

.r,?

i¡

Auteur en

NFG

Cursusleiding:
Ðocent:r

huiswerkbeoelêider:I
Nog vragen?

Bel gerust voor een
deskundig en vriendeli¡k

antwoord op al uw
vragen naar:

077-30 67 000.
Of e-mail: Info@nha.nl
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ln samenwerking met

Psychod idact

Psychodidact is
erkend door:

\ ¡
NFG

Sociale Psychologie

,'î'

Cursusduur:
I maanden bij een gemiddeld

studietempo. U kunt ook in een
hoger lempo studeren.
Dit verko¡1 uiteraard de

cursusduur. U kunt elke dag
van het jaar starten.

Lesgeld:
De maandelijkse termijnen
vindt u op de losse bijlage.

Vooropleiding:
Om deze cursus op HBO-

nrveau te volgen ¡s een voor-
opleiding op minimaal HAVO/

MBO-niveau gewenst.

Leerboeken:
Voor deze cursus heeft u geen

extra leerboeken nodig. De
NHA heeft alle van belang zij-
nde stof in de lessên opgeno-
men. Zo houdt u overzicht en

bespaart u geld.

Cursus- ri n g band:
Bii de lessen ontvangt u

GRATIS een fraaie ringband om
uw lessen in te bewaren.

D¡ploma of examens:
U kunt examen doen voor het

Officièle lnstituutsdiploma. Een
Getuigschrift kunl u aanvragen

als u regelmatig uw huiswerk
ingezonden heeft en gemiddeld

voldoende scoorde.

U ontvangt het officieel studie-
cerlif icaat van Psychodidact

als u het NHA'examen met
goed gevolg heeft afgelegd en

levens actief aan de praktijk-
dag heeft deelgenomen. Dit

certificaat is erkend als na- en
b¡jschol¡ng door de Nederland-
se Federatie Gezondheidszorg.

Nog vragen?
Bel gerust voor een

deskundig en vriendelilk
antwoord op al uw

vragen naar:
077-30 67 000.

Oi e-mail: info@nha.nl

Mensen leven in meervoud,
niet in enkelvoud!
Waar u ook bent, u staat in direct of indi-
rect contact met andere mensen, Op uw
werk, binnen uw gezin, tijdens het doen
van de dagelijkse boodschappen en zelfs
wanneer u alleen een wandeling maakt,
wordt uw denken, voelen en doen bein-
vloed door anderen. Tegelijkertijd bein-
vloedt ú de gedachte, gevoelens en gsdra-
gingen van andere mensen, zelfs al bent
u niet fysiek in hun aanwezigheid. D¡t b¡i-
zondere proces van wederzijdse beinvloe-
ding wordt uitgebreid bestudeerd in deze
cutst¡s.

Wat leert u bijvoorbeeld?
Omdat we mensen niet kunnen isoleren uit

het sociale leven zouden we kunnen zeggen

dat sociale psychologie dé psychologie is die

het leven verklaart. De relaties tussen men-
sen staan centraal. Duideliik zal worden wie
wie beïnvloedt en wat daar de effecten van
zìin.
U zult dan ook veel antwoorden kri,igen op
vragen over het sociale samenziin:

Hoe zelf is een zelfbeeld?
Hoe neemt u waar?
Aan wie of wat worden successen en mis-
lukkingen toegeschreven?
Wat is de kracht van non-verbale commu-
nicatie?
Wat gebeurt er als een hecht¡ngsproces
niet goed is verlopen?
Uit welke onderdelen bestaat liefde?

Hoe werkt ons geheugen?
Leidt logisch denken altijd tot oplossin-
gen?

Hoe komt u tot beslissingen?
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NIEUw
Houding en gedrag, wat is de link?
Hoe leidt taal tot communicatie?
Wat ìs de krachl van motiverende com-
municalie?
Hoe ontstaat groepsdynamiek?
Wat is de charme van een multiculturele
samenleving en wat zijn de gevaren?

Wat is het effect.van verkeerde informa-
tie?
Aanpassen aan de norm, is dat slim?

Voor wie is de opleiding bedoeld?
Deze inzichtelijke en toepasbare cursus Soci-
ale psychologie is speciaal geschreven voor
mensen die vanuit hun beroep of persoonlijke
interesse meer willen weten over menselijke
interacties. U kunt hierbij denken aan: ouders
en opvoeders, onderwilzers en leraren, orde-
handhavers, inrichtingswerkers, therapeuten,
stressmanagers, counselors, coaches, per-
soneelsfunctionarissen, loopbaanbegelei-
ders, maatschappelijk werkers, verplegers,
fysiotherapeuten, alternatief genezers, artsen
etc., kortom voor iedereen die gernteresseerd
is in mens, psyche en wederzijdse beinvloe-
ding.

Studieprogramma

Een greep u,t dê grote verzameling sociaal
psychologísche fenomenen die aan bod ko-
men:

Sociale vergelijkingstheorie, valse consensu-
seffect , zelfverificatie, sociale perceptie, ste-
reotype, attributietheorie, affiliatie, affectieve
aantrekkingskracht, heuristiek, attitude, cog-
nitieve dissonantie, neuro-lingui'stische wis-
selwerking, ostracisme, sociale facilitatie en

social loafing, primaire en secundaire socia-
lisatie, sociale categorisatie, deviant gedrag
en conformeren.

Om helder te maken hoe sociaal psycholo-
gische theorieën ontstaan krijgt u twee extra
lessen bij deze cursus. Daarin kunt u ont-
dekken hoe sociaal psychologen onderzoek
doen. U krijgt een kijkje in het onderzoek Fee-
ling blue dat gaat over de invloed van kleuren
op de menselijke geesi. Daarnaast leest u alle
ins en outs over het onderzoek Jij bent net
zoals ik, dat gaat over de effecten van imitatie
of spiegelen. En om het geheel compleet te
maken wordt u de mogelijkheid geboden om

zelf mee te doen aan een nieuw onderzoek

Het resultaat van het volgen van deze cur-
sus zal verder gaan dan inzicht in de oorzaak
van uw denken, voelen en doen. Naast deze
verklarende functie zal er ook een procesbe-
geleide functie belicht worden. Door middel
van voorbeelden worden linken gelegd naar
de praktijk: hoe kunt u deze kennis gebruiken

voor uzelf en de mensen waarmee u profes-
sioneel verbonden bent.

lnclusief unieke praktiikdag
{bii het lesgeld inbegrepen!}
Deze cursus op HBO-niveau wordt aangebo-
den in samenwerking met Psychodidact, één
van de meest vooraanstaande opleidings-
instituten van Nederland op het gebied van

communicatie en psychologie. Door deze sa-
menwerking zijn wij in staal om bij de cursus
een unleke praktijkdag aan te bieden waarin
u dieper op de stof doorfilosofeert en uw vra-
gen met betrekking tot de stof beantwoord
kriigt. Deze praktijkdag wordt gehouden in

regio's-Hertogenbosch.

Erkend door beroepsvereniging NFG!
Door het volgen van deze praktijkdag en
het met goed gevolg afleggen van het
theorie-examen kunt u in aanmerking komen
voor het certificaat Sociale psychologie van
Psychodidact. Dit certificaat wordt offici-
eel erkend als na- en bijscholing door de
meest vooraanstaande beroepsvereni-
ging in de psychosociale zorg: NFG (Ne-
derlandse Federatie Gezondheidszorg|.
Ook geeft dit certificaat recht op vrijstelling
voor de module Sociale psychologie binnen
onze SNRO HBO Opleiding Psychosociaal
Counselor (OPC).
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Business English
(Engels voor op het werk!

Business English.

Deze cursus vanuit het Engels is ontwikkeld
voor cursisten die hun bestaande kennis van

het Engels willen uitbreiden en zich richten op

zakelijk gebruik.

Deze cursus, bekroond met de Ênglish
Speaking Union-prijs voor de þeste zelfstu-
die-cursus, maakt gebruik van casestudy's

van authentieke zakelijke situaties, zodat de
taal en vaardigheden relevant en praktisch
zijn,

De cursus is gericht op internationaal zakelijk
Engels en bevat vaardigheids-schema's die
de cursíst volledige flexíbíliteit op zijn studie-
pad biedt. De student kan zich richten op het
verbeteren van bepaalde vaardigheden en
hoeft niet een strikte volgorde aan te houden.
Dil spreekt een groot aantal verschillende
bedrijfsmedewerkers aan, van assistenten en
managers tot directeuren.

lnhoud

12 cd's.
3 casestudyboeken.
Cursusgids.
Woordenboek.

'\ Of kies uit één van de volgende taalcursussen:

Van u it lrelNeçledaruls. þegin ners of gevqfderqe¡;

Arabisch
Chinees
Duits
Engels
Fins
Frans
Grieks

Vangit het Engels:

Afrikaans
Albanees
Amhaars
Baskisch
Bengali
Bretons
Bulgaars
Cantonees
Catalaans
Deens
Egyptisch
Estisch
Gaelic
Gujarati
Hausa

Hongaars
lndonesisch
Italiaans
Kroatisch
Marokaans
Papiaments
Pools

Portugees
Roemeens
Russisch
Spaans
Turks
Zweeds

Hebreeuws
Hindi
lers
lJslands
Japans
Khmer
Koreaans
Latijns-amerikaans
Lets
Litouws
Maleis
Mongools
Noors
Oekraièns
Perzisch

Portugees Braziliaans
Punjabi
Saudi
Servisch
Slowaaks
Sloveens

Somalisch
Swahili
Tamil
Tsjechisch
Urdu
Vietnamees
Welsh

Yiddisch

4
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lnschrijfformulier HBO Bachelor-opleidingen
lk schrijf me in voor de HBO Bachelor-opleiding
[¡ HBO Bedrijfskunde algemeen'
i.l HBO Bedrijfskunde speciatisatie lJ Financieel Management*

J Marketing Management-
J Personeel & Organisatie'
I Logistiek & Organisatie.

Persoonlijke gegeveilsl {strikt vertrouwetijk}

Naam: dhr./mevr.

'Het juiste hokje aankruissn a,u.b.
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:

Voornamen(voluit)

Geboortedatum ...

Adres

Postcode/Plaats

Telefoon overdag

Geb.plaats

........ Telefoon's avonds

Ë-mail:

A.U.B. KOPIE VAN EEN GELDIG LEG¡T¡MATTEBEWIJS MEESTUREN!

Gegevens vooropleiding :

Stuur een kopie van diploma en cijferlijst samen met dit inschrijfformulier naar ons toe.
Zonder deze gegevens kan de toelatingscommissie uw verzoek tot inschrijving niet beoordelen.

Vooropleiding Diploma
HAVO
VWO
MBO niveau 4
MBA
lk ben 21 jaar of ouder en voldoe n¡et aan de vooropleidingseis.
Daarom wil ik deelnemen aan de gratis 21+ toets.

Andere vooropleiding

Startdatum:
lk wil mijn studie starten:

-J per direct- J later, namelijk-

trja
üja
t¡ ja
aja

f,ia
.lja
fja
:l ja

Diploma

(alle gegevens worderì strikt vertrouwelijk behandeld).

'Hel ju¡ste hokje aankruisen a.u.b.

Belangrijk! Vul ook de achterzijde van dit formulier in!



VefZOek Om VfijStelling: atteen invullen bijinschrijving voor HBA Bachetar^opteiding
lk wens vrijstelling te ontvangen voor de hieronder ingevulde module(s):

J Op basis van reeds eerder behaalde diploma's.
Stuur een gewaarmerkte kopie (te maken bij het gemeentehuis) van diploma en cijferlijst samen met dit inschrijt
formulier naar ons toe. Zonder deze gegevens kan de toelatingscommissie uw verzoek voor vrijstelling{en) niet
beoordelen. Aan deze procedure zijn geen extra kosten verbonden.

J Op basis van door werkervaring eerder verworven kennis, vaardigheden enlof competenties.
ln dit geval zal u een vragenformulier worden toegezonden en zult u de nodige bewijsvoering moeten leveren.
De kosten voor deze procedure bedragen slechts € 150.

Vrijstelling voor module(s) Diploma

Jja
Jia
.j ia

ii ja

Betalingswijze:

Het verschuldigde bedrag wordt door mij betaald: Het jursle hokle aankru¡sen a.u.b.

ll Automatisch, per studiejaar (tientallen Euro's voordeliger)-

-l Per acceptgirokaad, per studiejaar (tientallen Euro's voordeliger)-
J Automatisch, per maand.
J Per acceptgirokaart, per maand (Eenmalige bankkosten € 3,40).

Postbanknummer

Bankrekeningnummer

Bel voor vragen

a 077.3067000
of mail naar:

info@nha.nl

Het inschrijfformulier, de HBO-gids en de daarin opgenomen studievoorwaarden maken deel uit van de overeen-
komst tussen student en Hogeschool NHA.
Het inschrijfgeld bedraagt € 25.

Datum:.. Handtekening

S.v.p. opsturen in de bijgevoegde antwoordenvelop zonder postzegel aan:

Hogeschool NHA, Antwoordnummer 4004,5980 ZX Panningen (bij VENLO)

NHA't



Studievoorwaarden HBO opleidingen
1. U meldt zich aan als student door invulling en onderteke-
ning van het inschríjfformulier. De overeenkomst tussen student
en de NHA bestaat uít het inschrijfformulie¡ de studiegids en
de studievoorwaarden. Met uw inschrijving verklaart u zich ak-
koord met de inhoud ervan.
2. Het studiemateriaal blijft na het voltooien van de opfeiding
uw eigendom. U bent daarvoor geen extra kosten verschuldigd.
De auteursrechten blijven bi¡ de NHA berusten. Gebruik van het
studiemateriaal, anders dan voor studie van de ingeschrevene.
alsmede verkoop of overdracht aan derden, is niet toegestaan.
3. Examengarantie. Een student, die niet slaagt voor een af_
sluitend examen, wordt gratis opgeleid voor het herexamen. De
student kan huiswerkopgaven opnieuw ter correctie indienen
en de leraren vragen stellen. Alle kosten daarvoor, behalve het
examengeld en de portokosten voor huiswerk, komen voor re_
kening van de NHA. Deze examengarantie geldt niet voor tus-
sentijds opgezegde opleidingen.
4. De student heeft het recht op kosteloos advies met betrek-
king tot de studle.
5. Een opleiding kan altijd tussentijds worden opgezegd en u ver_
plicht u dus niet voor de hele opleiding. U betaalt bi¡ opzegging
alleen het lesgeld dat betrekking heeft op de reeds ontvangen
leszendingen en de opzegperiode. Opzegging (per studiejaar)
dient per aangetekende brief te geschieden en dient uiterlijk 2
maanden voor het verstrijken van een studiejaar gemeld te wor_
den. De wederzijdse rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit
de overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is ontbon_
den en het lesgeld is voldaan.
6. Het terugzenden van lesmateriaal en het niet inzenden van
huiswerk ontheft de student niet van zijn betalingsverplichtin-
gen.

7. De portokosten voor het vezenden van het studiemateriaal
zijn voor rekening van de NHA. De kosten voor het heen_ en te_
rugzenden van het huiswerk zijn voor rekening van de student.
8. Bij inschrijving is € 25 inschrijfgeld verschuldigd. Betating
hiervan dient tegelijk met de eerste lesgeld termijn te geschei_
den. Kiest u voor betaling per acceptgiro, dan betaalt u daar-
naast eenmalig € 3,40 bankkosten.
9. Het lesgeld dient betaald te worden binnen B dagen na ont-
vangst van de acceplgírokaart of door automatische overschrij_
ving op onze post- ol bankrekening.
10. ls het lesgeld meer dan I dagen te laat, dan wordt het
verhoogd met administratiekosten. Het verschuldigde lesgeld
wordt met 15% verhoogd, als een incassobureau het lesgeld
moet invorderen.
1'1. Ti¡delijke onderbreking van de opteiding is mogelijk. U mag
namelijk maximaal 6 jaar over de studie doen, terwi¡l u voor
maar 3 jaar het lesgetd betaalt. U bepaalt dus alfijd uw eigen
studietempo.
12. De NHA doet alles wat in haar vermogen ligt om fouten in
brochures, advertenties en lessen te voorkomen. De NHA kan
geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel voorkomen_
de fouten.

13. De NHA heeft het recht om eventuele contactdagen/prak_
tijkdagen te verplaatsen of annuleren. Studenten kunnen gedu_
rende de opleiding aan elke contactdag/praktijkdag maximaal
één keer deelnemen.
14. De sludent wordt geacht de zendingen na ontvangst te con_
troleren. Hiilzij zal in geval van gebreken de NHA informeren. De
NHA zal evenluele gebreken aanvullen of vervangen. De aan_
sprakelijkheid van de NHA beperkt zich tot het door de student
betaalde lesgeld. Een rechterlijke actie dient de student binnen
één jaar, nadat de oozaak voor de actie is ontstaan, in te stel-
len.

15. De student is verplicht elke adreswijziging zo spoedig mo_
gelijk, schriftelíjk aan de NHA mee te delen. Een kennisgeving
van de NHA die de student niet of niet tijdig heeft bereikt als
gevolg van het feit dat hij/zij heeft nagelaten de NHA over een
adreswijziging te informeren, zal geacht worden hem/haar be_
reikt te hebben op de eerstvolgende werkdag na verzending.
16. Ook studeren in het buitenland ls mogelijk. Studenten die
niet in Nederland of België wonen, dienen het complete lesgeld
te voldoen, alvorens zij het studíepakket krijgen toegezonden.
De extra verzendkosten worden aan de cursist doorberekend.
Retourzenden en opzeggen is dan niet mogel¡jk.
17. De overeenkomst wordt voortijdig ontbonden bij overlilden
van de student.
18. Wii wijzen u erop, dat de door u verstrekte persoonlijke ge-
gevens worden opgenomen in ons studentenbestand. Deze
persoonsregistratie is aangemeld bij het College Bescherming
Persoonsgegevens in Den Haag onder nummer M-1047g71. Wij
willen uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden
over aanbiedingen van de NHA en door de NHA geselecteerde
andere bedrijven. lndien u bezwaar heeft tegen het gebruik van
uw gegevens, dan kunt u ons dit schriftelijk laten weten. Wij_
zigingen in uw adresgegevens dient u zo snel mogelijk aan de
NHA door te geven.
f 9. Schadevergoeding, door de NHA te betalen, zal nooit meer
bedragen dan het door de student betaalde lesgeld voor de ge-
volgde opleiding.
20. De examen- en tentamengelden worden jaarlijks geëvalu-
eerd en kunnen tijdens de opleiding worden aangepast.
2t. NHA behoudt zich ten alle tijde het recht voor om een stu_
dent van verdere deelname aan de studie uit te sluiten indien de
student wangedrag vertoont tijdens praktijkdagen of tijdens de
stage, of NHA op enige wijze bewust schade toebrengt. Uitslui_
ting van verdere deelname aan de studie weerhoudt de student
niet van zijn bestaande betalingsverplichtingen.
22. lndien u klachten heeft over de service van de NHA en het
onmogelijk is gebleken deze klachten in gemeenschappelijk
overleg op te lossen, dan kunt u zich wenden tot de Geschil_
lencommissie NHA:
Geschillencommissie NHA
Antwoordnummer 9669,
3500 ZG Utrecht.



Studievoorwaarden Basisopleiding,
Leergangen en Cursussen
1. U meldt zich aan als curs¡st, door inzending van het inschrijf-
formulier. Telefonisch of per e-mail aanmelden kan ook. De

overeenkomst tussen cursist en NHA bestaat uit het inschriiffor-
mulier of de aanmelding, de studiegids en de studievoorwaar-
den. Met uw inschrijving/aanmelding verklaart u zich akkoord
met de inhoud hiervan.
2. De lessen blijven na het voltooien van de cursus uw eigen-
dom. U bent daarvoor geen extra kosten verschuldigd. De au-
teursrechten bliiven bii de NHA berusten. Gebruik van hei cur-
susmateriaal, anders dan voor studie van de ingeschrevene,
alsmede verkoop of overdracht aan derden, is niet toegestaan.
3. Examengarantie. Een cursist, die niet slaagt voor het eerste
examen, wordt gratis verder opgeleid voor het volgende theorie-
examen. De cursist kan de huiswerkopgaven opnieuw ter cor-
rectie indienen en de leraren vragen stellen. Alle kosten daarvoor,
behalve het examengeld en de portokosten voor huiswerk, ko-
men voor rekening van de NHA. Deze examengarantie geldt niet
voor tussentiids opgezegde cursussen en zellstudiecursussen.
4. De cursist heeft het recht op kosteloos advies met betrekking
tot de studie.
5. Een cursus kan altijd tussentilds worden opgezegd en u ver-
plicht zich dus niet voor de hele cursus. Opzegging dient per
aangetekende brief te geschieden en gaat in op de dag waarop
de aangetekende brief door de NHA wordt ontvangen. De op-
zegtermijn is 3 maanden op basis van een studietempo van 4
lessen per maand (12 lessen). De betalingsverplichting voor de
ontvangen lessen en de 12 lessen van de opzegtermijn loopt
gewoon door. Het lesgeld kan in een keer oi per maand betaald
worden. Voorbeeld: Wanneer u per I februari op een cursus
heeft ingeschreven en u zegt per 20 april op, dient u nog lesgeld
te betalen voor de maanden mei, juni en¡uli {12 lessen). Dat
mag in één keer of per maand. Natuurlijk heeft u over deze drie
maanden recht op toezending van lessen en mag u ook huis-
werk insturen. Heeft u vooruitbetaald, dan wordt het resterende
lesgeld terugbetaald. Bij opzegging vervalt een eventuele kor-
ting. Verrekening van het nog te betalen cursusgeld geschiedt
op basis van het normale lesgeld. De wederziidse rechten en
verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, eindigen
zodra de overeenkomst is ontbonden. Zelfstudiecursussen zijn
tussentijds niet opzegbaar.
6, Het terugzenden van lesmateriaal en het niet inzenden van
huiswerk ontheft de cursist niet van zijn betalingsverplichtingen.
7. Als u tijdelijk verhinderd bent de lessen te volgen, hoeft u de
cursus niet op te zeggen. U mag namelijk uw eigen studietempo
bepalen.
8. De portokosten voor het verzenden van de lessen zijn voor
rekening van de NHA. De kosten voor het heen- en terugzenden
van het huiswerk zijn voor rekening van de cursist. De kosten
voor een huiswerkblok bedragen € 3,60.
9. U kunt hel studietempo zell regelen en d¡t ook tijdens de cur-
sus zo vaak wijzigen als u wilt. Het standaard studietempo is 4
lessen per maand.
10. Het lesgeld dient betaald te worden binnen I dagen na

ontvangst van de acceptgirokaart of door automatische
overschrijving op onze post- of bankrekening. Een acceptgiro-
kaart krijgt u toegestuurd.
11. ls het lesgeld meer dan I dagen te laat, dan wordt het ver-
hoogd met administratiekosten. Bij een lesgeldachterstand van
drie of meer normale maandtermijnen is de NHA gerechtigd de
lesveaending en/of begeleiding te stoppen terwijl de verplich-

tingen normaal doorgaan, ook voor de maandtermiinen die later
verschuldigd ziin. Het verschuldigde lesgeld wordt met 15olo

verhoogd, als een incassobureau het lesgeld moet ínvorderen.
Na betaling van de lesgeldschuld worden de lessen weer ver-
zonden en heeft de cursist opnieuw recht op hulp van leraren.
12. Bij inschrijving is € 25 inschrijfgeld verschuldigd. Betaling
hiervan dient tegelijk met de eerste lesgeldbetaling te geschie-
den. Kiest u voor betaling per acceptgiro, dan betaalt u daar-
naast eenmalig € 3,40 bankkosten.
13. Ook wanneer u de complete cursus al heeft ontvangen en
betaald, en nog niet bii bent met het inzenden van huiswerk,
kunt u gewoon uw huiswerk blijven inzenden.
14. De wederzijdse verplichtingen van een cursus zi.jn voltooid
wanneer al het cursusmateriaal ontvangen en betaald is.
15. De NHA doet alles wat in haar vermogen ligt om fouten in
brochures, advertenties en lessen te voorkomen. De NHA kan
geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel voorkomen-
de foulen.
16. De NHA heeft het recht om eveniuele praktijkdagen te ver-
plaatsen. Studenten kunnen gedurende de opleiding één keer
deelnemen aan de praktijkdagen-sessie.
1?. De cursist wordt geachl de zendingen na ontvangst te contro-
leren. Hij zal in geval van gebreken de NHA informeren. De NHA
zal eventuele gebreken aanvullen of vervangen. De aansprakelijk-
heid van de NHA beperkt zich tot het door de cursist betaalde
lesgeld. Een rechterlijke actie dient de cursist binnen één iaar,
nadal de oorzaak voor de actie is ontstaan, in te stellen.
18. Ook studeren in het buitenland is mogeliik. Cursisten die
niet in Nederland of Belgie wonen, dienen het complete lesgeld
te voldoen, alvorens z¡i het studiepakket kri.igen toegezonden.
De extra verzendkosten worden aan de cursist doorberekend.
Retour¿enden en opzeggen is dan niet mogeliik.
19. De cursist is verplicht elke adreswijziging zo spoedig moge-
lijk, schriftelijk aan de NHA mee te delen. Een kennisgeving van
de NHA die de cursist niet of niet tijdig heeft bereikt als gevolg
van het feit dat hij/zij heeft nagelaten de NHA over een adres-
wijziging te informeren. zal geacht worden hem/haar bereikt te
hebben op de eerstvolgende werkdag na verzending.
20. De overeenkomst wordt voortijd¡g ontbonden bij overlilden
van de cursist.
21. W¡¡ wijzen u erop, dat de door u verstrekte persoonlijke
gegevens worden opgenomen in ons cursistenbestand. Deze
persoonsregistrat¡e is aangemeld bij het College Bescherming
Persoons-gegevens te Den Haag onder nummer M 1047871.
Wij willen uw gegevens gebruiken om u op de hoogle te houden
van aanbiedingen van de NHA en van door de NHA zorgvuldig
geselecteerde andere bedrijven. lndien u bezwaar heeft tegen
het gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit schriftelijk aan ons
laten weten.
22. Schadevergoeding, door de NHA te betalen, zal nooit meer
bedragen dan het door de cursist betaalde lesgeld voor de ge-

volgde cursus.
23. Geschillen: De NHA doet er alles aan om uw studie zo vlot
mogelijk te laten verlopen. Mocht u toch een klacht hebben,
dan kunt u een e-mail sturen naar de klantenservice van de
NHA. Het e-mailadres is: info@nha.nl. Wanneer we er samen
niet uitkomen, kunt u uw geschil voorleggen aan de onafhanke-
lijke Commissie van Beroep, antwoordnummer 9669, 3500 ZG
Utrecht.



I nschrijfformulier Basisopleiding,
Leergangen en Cursussen

*

Ja, ik wil me graag inschrijven voor:

-l Basisopleiding HBO Bedrijfskunde
t HBO Leergang Organisatiekunde

I HBO Leergang Strategische Marketing
U HBO Leergang Human Resource Management

I Cursus
S.v.p. invullen mel blôkletters.

lk studeer met hulp van een persoonlijke leraar. Dit betekent dat ik gedurende 6 jaar huiswerk kan insturen en dat ik
bij deze leraar terecht kan met al mijn vragen.

Naam: dhr.,/mevr.

Voornamen(voluit).........

Geboortedatum

Adres

Postcode/Plaats
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:

Telefoon overdag Telefoon 's avonds

E-mail

Aub kopie van een geldig legitimatiebewijs meesturen

Het verschuldigde bedrag wordt door mij betaald:
:J automatisch volledig ineens- (tientalen eurob voordetiger)ÌJ automatisch in meer opeenvolgende maandtermijnen-

-J per acceptgirokaart volledig ineens" (tienralen euro,s voordetiger)

-] 91 ggCgntgirOkaart in meer opeenvolgende maandtermijnen" (€enmatise bankkosten € 3,40)' Het iuiste hok¡e aankruisen s.v.p.

(alle gegevens worden slrikt vertrouwelijk behandeld).

Bespaar bankkosten door
automatische betaling!

Postbanknummer

Bankrekeníngnummer

lk heb echter het recht, als de cursus mij niet bevalt, het complete pakket binnen i4 dagen na ontvangst aangetekend
retour te sturen en ik ben u dan verder niets verschuldigd. Als ik de cursus behoud heb ik volledig rechi op correctie en
hulp van mijn eigen leraar voor deze lessen. Tot 6 jaar lang,

Het inschrijfformulier, de studiegids en de studievoonrvaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen cursist en
NHA. Het inschrijfgeld bedraagt € 25,-.

Datum:.......... Handtekening:

s.v.p. opsturen in de bijgevoegde antwoordenvelop zonder postzegel naar:
NHA, Antwoordnummer 4004, Sgg0 ZX panllnselr (b¡j Vento)

NHA'ç

iind¡sn mrnd€rJaÛg ook ôndortekanlng d@r æn def tuders ol voogdJ



W¡lt u informatie ontvangen over onze
andere opleidingen en cursussen?

. Levsnd Marokkasns

. Levend Papiaments

. Lsvend Pools
¡ Lsvend Portugeas
. Levðnd Rogmeens
. Levend Russigch
. Levend Spaans
r Levond Thai
. Levend Turks
r Levend Zweeds

Als grootste talonopleider van Node¡land brengen wil het Easy-
L€arn¡ng-Syslem op d6 markt. U leert snsl, eenvoudíg 6n good
de taal van uw kouze dankzij dø vsl6 cd's on het over¡ichteli¡-
kó ,ssmat6riðal. Ds nad¡uk ligrt du¡d€l¡¡k op actief en praktisch
taalgðbruik, U leert da tarl ¡oals een kind de moêdonaal loêrt,
stap-voor-stsp. Mat het Éesy-Learning-System gaal d¡t ¿ll€en
nog sneller, Ds cursussen riin er voor b€ginn€rg gn voor govof-
derclen. Met 100% lôagsto-l€sgeld-garantie. Vraag do gratis g¡dg
aãn sn ovôrtuig uzelf v¡n de (op-kwal¡teil van onze laolcursus-
sant

Eaginners
ol

Gevorde¡den

Alle Taalcursussen worden
geleverd met CD's!

¿

TALENGIDS

a¡,1titl¡!Ìt6-)r;1¡lj

NHAI :":

. Levond Arabisch

. Lêvond Ch¡noes

. Lovend Duits

. Lovsnd Eng€ls
¡ Levend Fins
. Lêv€nd Frsns
o Levend Grieks
. Lovond Hongaars

rEilHl Lsvend lndonesisch
Levend llaliaans
Levend Kroatisch

Msl aen kou¡€ u¡t nog ro'n 50 telon bi€dt d€ NHA h6t
grootsts talBn-sssodim6nt vsn Nederlãndl De vermelde
cursussen zijn middela ons unioko leorsystoom plerierig to
volgên en al snol eprookt u do tâal. De uitgobreide cursus-
sen worden geleverd inclusief CDb. Voor de gegarandeerd
laagste losgolden van Nederl¡ndl ldeaal voor zskonreis of
vskantie. Vr¡69 de gratis gids aanl

Alrikaans
Albâns6s
Amhaars
Saskisch
Bengali
Brelong
Bulgaars
Csntone6s
Catalaans
Deans
Egyptisch
Esi¡sch

Litouws
Malèis
Mongools
Noors
Oekrai'ens
Ponisch
Portuge€s
Braziliaans
Punjebi
Saudi
Servisch
Slowaaks

Sloveens
Somalisch
Swahili
ïamil
Tsiechíech
Urdu
Vistnam6es

Populaire cursus:
Business English
(Zakelijk Engels)

(1 æ ß'?r

Gaelic
råt¡Gaju

Hausa
Hebroeuws
Hindi
loÊ

. lJslands

. Japans
¡ Khmer
. Koreâans
. Laliins-amerikaans
. Lals

. Wolsh
r Yiddisch

Taa lcursussen (vanuir hel Nedertands)

No 5O taalcursussgn (vanuir het Ensers)

I

Eeroep & Vak

,{H^4

Sluk voo. stuk kwalitoitscur'
susson mot 100% laagst6-les.
gold-gårântio. NBrgons stü.

dosr ie b€tsr en voordeliger
dan bij de NHA" Voor erkende

diploma! en met son psrfsc.

lê bsgolôid¡ng {nãar kou¿å).

Eoroops án vakoploid¡nge.t,

¿dm¡nistratie, morketing, in.

formatíca, manûgomenl, cor-

respondont¡6 sn persoonlijke

ontwikkoling. op alle gebie-

don b¡€dt dê NHA d6 l6u¿e

uit de frrðosl gevraagde op-

leidingen. Thuis studoron in
jo eigen tempo wan¡gor het

iou uilkomt. Voor een veel-
gevraagd diploma, Dat doe

ie bil de NHA. Vraag de gratis

gide aanl

. AOV Starrsnd Ondernsme¡
¡ Duunaam Ondgrnemen
o Succesvol Ondernemsn
o HOV Horsca Ondernemer
. Horgcaportier
¡ Soci¡le Hygiöno
¡ C¿fóbedriif
. Rostaurantbedriif
. Wiinb¡evet HIEUW
. WfiBaeisdeskundigheid Financiåle

d¡enstverlsning N,EltllY
. Wft Beleggen A N,EUW
o Wfl Schadeverzekeringen lllEUW
o Wtt Levensvensker¡ngon
. Wft Hypothecair kredlet lllíUw
. Makelaardíi O.G.
. Euitengswoon

0psporingsambtenaar (BOAI
e Beveiliging C
. Basisveiligheid 8-VCA
. Secrslaross€ (9 maandenl
. Recsption¡sle/Telofon¡ste (g mnd,)
. MedeworkorPersoneelszakon
. Jur¡disch MedswerterB€drirfsrocht
¡ Juridisch Adviseur gedr¡jfsrocht
. Journalistiok î{lEltw
¡ Criminologie ttll€W
. Gow¡chtsconsulente lllítlllY
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Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en de examens van de bache-
loropleiding HBO Bedrijfskunde van Hogeschool NHA, verder'de opleiding'genoemd.

Artikel 1 .2 Begripsbepalingen.

ln deze regeling wordt verstaan onder:
a) de wet: de Wet op het hoger ondenivijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) (Stb 1992,

5e3);
b) student: degene die is ingeschreven aan de Hogeschool NHA voor het volgen van het on-

derwijs en/of het afleggen van de tentamens en de examens van de opleiding;
c) kandidaat: degene die zich wenst in te schrijven voor de opleiding, maar niet voldoet aan

de vooropleidingseisen ;

d) studiejaar: het tijdvak van een jaar dat begint op het moment dat de student als zodanig is
ingeschreven;

e) propedeuse: de propedeutische fase van de bacheloropleiding, als bedoeld in artikel 7.8
van de wet;

0 hoofdfase: het gedeelte van de bacheloropleiding, dat volgt op de propedeutische fase en
af te sluiten met het afsluitend examen;

g) ondenruijseenheid: een onderdeel van de opleiding als bedoeld in artikel 7.3 van de wet;
h) practicum: een praktische oefening in een van de volgende vormen:

- het maken van een scriptie,
- het maken van een werkstuk of een paper,
- het uitvoeren van een action learning opdracht,
- het deelnemen aan veldwerk of een excursie,
- het doorlopen van een stage,
- of het deelnemen aan een andere onderurijsleeractiviteit die gericht is op het berei-

ken van bepaalde beroepsvaardigheden;
i) major: het geheel van verplichte ondenruijseenheden in propedeutische- en hoofdfase;
j) majorgebonden minor: het geheel van ondenruijseenheden samenhangend met en deel

uitmakend van de major in propedeutische- en hoofdfase;
k) vrije minor: het geheel van algemene of beroepsgerelateerde (keuze-) onderwijseenheden

in de hoofdfase;
l) tentamen: een ondezoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student,

alsmede de beoordeling van de uítkomsten van dat onderzoek;
m) examen: het geheel van de tentamens behorend tot de propedeutische fase respectievelijk

de hoofdfase van de opleiding;
n) semester: deelvan het studiejaar, met een omvang van 30 ECTS studiepunten en een

doorlooptijd van maximaal 6 maanden;
o) ECTS: European Credit Transfer System: het Europees Systeem voor de overdracht en de

accumulatie van studiebelastingpunten, dat wordt gebruikt om studiepunten toe te kennen
aan onderdelen van een studie of opleiding. Eén ECTS staat gelijk aan een normatieve
studiebelasting van 28 studie-uren;

p) toetsvorm: de wijze waarop de studenten bewijzen of zi) aan de toetseisen voldoen;
q) toetseenheid: een aantal met elkaar samenhangende leerdoelen binnen een onderwijs-

eenheid die afzonderlijk worden getoetst;
r) kernopgaven: kritische beroepssituaties bestaande uit keuzes en dilemma's waarmee de

beroeps beoefe naa r i n beroepspraktij k wordt geconfronteerd ;

s) conceptuele leerlijn: de leerlijn waar de theoretische vorming plaatsvindt;
t) beroepsvaardigheden leerlijn: de leerlijn die is gericht op training en ontwikkeling van be-

langrijke praktische vaardig heden ;
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u) integratieleerlijn: de leerlijn waarbij de nadruk ligt op samensmelting van theorie, praktijk,

eigen ervaring en professioneel gedrag;
v) reflectie en studieloopbaanleerlijn: de leerlijn waarbij het ontwikkelingsproces van de deel-

nemer centraal staat;
w) stichtingsbestuur: het bestuur van de Stichting Hoger Onderwijs NHA;
x) examencommissie: de commissie die is belast met het afnemen van de examens en de

organisatie en coördinatie van de tentamens en als door de directie is ingesteld op grond
van artikel 7.12van de WHW;

y) examinatoren: de personen die zijn belast met het afnemen van de tentamens en door de
examencommissie zij n aangewezen ;

z) toelatingsonderzoek: het onderzoek als bedoeld in artikel 7.29 WHW.

De overige in deze regeling gebruikte begrippen hebben de betekenis die het recht en de wet
daaraan toekent.

Artikel 1.3 Doel van de opleiding

Met de opleiding wordt beoogd:
. ontwikkeling van integrerende kennis, inzicht en vaardigheden die toepasbaar is binnen het

bedrijfskundige beroepsdomein ;

o ontwikkeling tot een startbekwame beroepsbeoefenaar gericht op het in grote mate van
zelfstandigheid kunnen functioneren binnen een complexe context;

. voorbereiding voor een verdere studieloopbaan, met het recht op toegang tot professionele
masteropleidingen.

Artikel 1.4 Vorm van de opleiding

De opleiding wordt in de deeltijd en duale afstandsondenrvijsvariant verzorgd met gebruikmaking
van e-learning en contactdagen.
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Hoofdstuk 2 Opbouw van de opleiding

Artikel 2.1 lndeling en examens van de opleiding

1. De opleiding is opgedeeld in een propedeutische fase en een hoofdfase. Het geheel van de op-
leiding bestaat uit een major, een majorgebonden minor en een vrije minor.

2. ln de opleiding kunnen de volgende examens worden afgelegd:
a. het propedeutisch examen;
b. het afsluitend of bachelorexamen.

Artikel2.2 Studielast

1. De propedeutische fase heeft een studielast van 60 ECTS.

2. De hoofdfase van de opleiding heeft een studielast van 180 ECTS

3. De studielast wordt uitgedrukt in hele ECTS.

Artikel 2.3 Professionele beroepsvorming

De opleiding van de student moet voldoende elementen bevatten ten dienste van de professionele
beroepsvorming van de student, in het bijzonder met betrekking tot:

1. het zelfstandig professioneel denken en handelen;
2. het beroepsmatig communiceren in de eigen en ten minste een vreemde taal;
3. het hanteren van professionele kennis in een bredere beroepsgerichte en maatschappelij-

ke context.

Artikel 2.4 Vormgeving opleiding

1. De opleiding is competentiegericht ingericht, waarbij de integratie van vak en beroep wordt
vormgegeven in een opleidingsprofiel dat bestaat uit vier leerlijnen:

a. de conceptuele leerlijn;
b. de integratieleerlijn;
c. de beroepsvaardighedenleerlijn;
d. de reflectie en studieloopbaanleerlijn.

2. ln het leerlijnenmodelwordt gewerkt met taken en opdrachten die de studenten in staat
stellen om zich de competenties van de startbekwame beroepsbeoefenaar en de daarvoor
benodigde bouwstenen eigen te maken. De opdrachten zijn gerelateerd aan de beroeps-
praktijk. Elk opdracht is voorzien van specificaties waaraan de student moet voldoen. Die
specificaties zijn gerelateerd aan kerntaken, kernopgaven en competenties.

Artikel 2.5 Beroepsprofiel

Door de beroepenveldcommissie van Hogeschool NHA is een beroepsprofiel voor de bedrijfskun-
dige vastgesteld. Dit beroepsprofiel is gebaseerd op de door de HBO Raad vastgestelde domein-
competenties voor de Bachelor of Business Administration en het door het Landelijk Overleg Ma-
nagement Economie en Recht opgestelde competentieprofiel. Dit beroepsprofiel is in het door het
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bestuur vastgestelde opleidingsprofielvertaald naar de eindtermen/onderwijskwalificaties voor de
opleiding HBO Bedrijfskunde.
ln de studiewijzers zijn deze eindtermen en onderwijskwalificaties verder uitgewerkt.

2. 6 Bij zonde re b e roep sve rei ste n

Met betrekking tot de opleiding zijn geen beroepsvereisten van toepassing als bedoeld in artikel
7.6 van de wet.
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Hoofdstuk 3 De propedeutische fase van de opleiding

Artikel 3.1 Samenstelling propedeutische fase

De propedeutische fase omvat de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast:
OE I lnformatie en communicatie met een studielast van 15 ECTS;
OE 2 Financiële bedrijfsvoering met een studielast van 15 ECTS;
OE 3 Management met een studielast van 15 ECTS;
OE 4 Fiscaal/juridisch met een studielast van 15 ECTS.

Artikel 3.2 Samenstelling onderwijseenheden in de propedeutische fase

Een onderwijseenheid in de propedeutische fase bestaat uit drie of vier toetseenheden.

De opbouw in onderwijseenheden, toetseenheden, leerlijnen, studielast en toetsvorm kan schema-
tisch als volgt worden weergegeven:

3.3 Propedeutisch examen

De student is geslaagd voor het propedeutisch examen als hij alle onderwijseenheden die deel
uitmaken van het propedeutisch examen, met in achtneming van het gestelde in artikel 5.13, met
een voldoende heeft afgesloten.

O pl eid i nq smod u len p ropede uti sche fase
Onder-
wijs-
een-
heid

Toetseenheid Leerlijn Sfu-
die-
last

Toetsvorm

oE1 I n leid i nq bestu u rl i i ke i nformatievoorzien i nq Conceptueel 10 Kennistoets
oE1 Communicatie Conceptueel 3 Kennistoets
oE1 Studieloopbaanontwikkeli nq lnteqratie 2 POP/PAP

oE2 lnleidinq Bedriifseconomie conceptueel 7 Kennistoets
oE2 I nleidino Bedriifsadministratie Conceptueel 6 Kennistoets
oE2 Practicum Toegepaste bedrijfsadministratie-

ve software.
lntegratie 2 Vaardig-

heidstoets

oE3 Aloemeen manaqement Conceptueel I Kennístoets
oE3 Functionele beleidsqebieden Conceptueel 5 Kennistoets

Studieloopbaan 1 Reflectie-
verslaq

oE3 Zelfbeoordeling

I nleidino Belastinorecht Conceptueel 6 KennistoetsoE4
Conceptueel 4 KennistoetsoE4 lnleidinq Privaat- en Publiek recht

3 Proces-
verslaq

oE4 Beroepsoriëntatie Beroepsvaardighe-
den

oE4 Reflectieverslag Reflectie en studie-
loopbaan

2 Reflectie-
verslaq
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Hoofdstuk 4 De hoofdfase van de opleiding

Artikel 4.1 Samenstelling hoofdfase

1. De hoofdfase van de opleiding omvat de volgende ondenvijseenheden met de daarbij vermelde
studielast:

OE 5 Organisatie en bedrijfsvoering, met een studieomvang van 15 ECTS, major
OE 6 Organisatie en markt, met een studieomvang van 15 ECTS, major
OE7 Organisatie en samenleving, met een studieomvang van 15 ECTS, major
OE I Organisatie en personeel, met een studieomvang van 15 ECTS, major
OE I Organisatie en risico's, met een studieomvang van 15 ECTS, major,
OE 10 Organisatie en verandering, met een studieomvang van 15 ECTS, major
OE 1 I Organisatie en beleidscyclus, met een studieomvang van 15 ECTS, major
OE 12 Financieel management, met een studieomvang van 15 ECTS, major/majorgebonden mi-
nor)
OE 13 Stage, met een studieomvang van 30 ECTS, major
OE 14 Afstudeeropdracht, met een studieomvang van 30 ECTS, major

2. De hoofdfase kan de volgende vrije majorgebonden minor-onderdelen omvatten met de daarbij
vermelde studielast:

OE 15 Strategische marketing management, met een studieomvang van 15 ECTS, majorgebon-
den minor
OE 16 Hoger personeelsmanagement, met een studieomvang van 15 ECTS, majorgebonden mi-
nor
OE 17 Hoger Logistiek management, met een studieomvang van 15 ECTS, majorgebonden minor

3. De student kan de onderwijseenheid OE 12 Financieel management vervangen door een van
de onder lid 2 genoemde majorgebonden minors met een gelijke studielast.

4. De hoofdfase kan de volgende minor-onderdelen omvatten met de daarbij vermelde studielast:
OE 18 Organisatie en financiën met een studieomvang van 15 ECTS, minor.

5. De student kan de ondenruijseenheid 10 Thema Organisatie en financiën door de minor ge-
noemd onder lid 4 genoemde minor met een gelijke studielast.

Añikel 4.2 Samenstelling onderwijseenheden in de hoofdfase deeltijd variant

Een onderwijseenheid in de hoofdfase bestaat uit vier of vijf toetseenheden.

De opbouw in onderwijseenheden, toetseenheden, leerlijnen, studielast en toetsvorm kan schema-
tisch als volgt worden weergegeven:

Opleidinssmodulen hoofdfase deeltiid
Onder-
wus-
een-
heid

Toetseenheid Leerlijn Sfu-
die-
/asf

Toetsvorm

oE5 Orqanisatiekunde conceotueel I kennistoets
oE5 Loqistiek manaoement conceotueel 4 kennistoets
oE5 Action learninqopdracht inteqratie 2 Simulatie
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oE5 1 reflectieverslagReflectieverslag reflectie en studie-

loopbaan

oE6 Marketinq manaoement conceptueel 6 Kennistoets
oE6 Ondezoeksmethoden conceptueel 6 Kennistoets
oE6 Action Learninqopdracht inteqratie 2 Simulatie
oE6 Opstellen persoonl ijk actieplan reflectie en studie-

loopbaan
1 PAP

oE7 Bedriifsrecht conceptueel 5 kennistoets
oE7 4I ntercu ltureel manaqement conceptueel kennistoets
oE7 Organisatie ethiek conceptueel 3 kennistoets
oE7 Action Learninqopdracht inteqratie 2 Simulatie
oE7 360" feedbackscan reflectie en studie-

loopbaan
1 360" feedback

oE8 Human Resource Manaoement conceptueel 8 kennistoets
oE8 Arbeids- en sociaal recht conceptueel 4 kennistoets
oE8 Action Learninqopd racht inteqratie 2 Simulatie
oE8 Reflectieverslag reflectie en studie-

loopbaan
1 Reflectieverslag

oE9 Enterprise Risk Manaqement conceptueel 6 Casustoets
oE9 I nteorale Kwaliteitszoro conceptueel 6 Kennistoets
oE9 Action Learninqopdracht inteqratie 2 Simulatie
oE9 Zelfbeoordeling reflectie en studie-

looobaan
1 Reflectieverslag

oE 10 Veranderinqsmanaqement conceptueel 6 Casustoets
oE 10 Proiectmanaqement conceptueel 6 Kennistoets
oE 10 Action Learninqoodracht inteqratie 2 Simulatie
oE 10 reflectie en studie-

looobaan
1 POPOpstel len persoonlijk ontwi kkelplan

oE 11 Onderneminqsstrateq ie conceotueel 6 kennistoets
oE 11 Planninq & Control conceptueel 6 casustoets
oE 11 Action Learn inqopdracht inteqratie 2 Simulatie
oE 11 360" feedbackscan met persoonlijk ac-

tieplan
reflectie en studie-
loopbaan

1 360'feedback

oE 12 Bedriifseconomie conceptueel 7 casustoets
oE 12 conceotueel 5Bed riifsadm inistratie casustoets
oE 12 2Action Learninqopdracht inteqratie Simulatie
oE 12 Reflectieverslag reflectie en studie-

loopbaan
1 reflectieverslag

oE 13 Stage beroepsvaardighe-
den

30 Beroeps-
producten
Portfolio

oE 14 Afstudeeropdracht, scriptie inclusief
presentatie en verdediqinq

integratie 30 Portfolio
Afstudeeroroiect
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Artikel 4.4 Samenstelling onderwijseenheden in de hoofdfase duale variant

Een onderwijseenheid in de hoofdfase bestaat uit vier of vijf toetseenheden.

De opbouw in onderwijseenheden, toetseenheden, leerlijnen, studielast en toetsvorm kan schema-
tisch als volgt worden weergegeven:

O pl eid i no sm od u I e n hoofdfa se d u a a I
Onder-
wtjs-
een-
heid

Toetseenheid Leerlijn Sfu-
die-
last

Toetsvorm

oE5 Orqanisatiekunde conceptueel 8 Kennistoets
oE5 Logistiek manaqement conceptueel 4 Kennistoets
oE5 Action learninqopd racht inteoratie 2 Beroepsproduct
oE5 Reflectieverslag reflectie en studie-

loopbaan
1 Reflectieverslag

oE6 Marketinq manaqement conceptueel 6 Kennistoets
oE6 Ondezoeksmethoden conceptueel 6 Kennistoets
oE6 Action Learni nqopdracht inteqratie 2 Beroepsproduct
oE6 Opstellen persoon lijk actieplan reflectie en studie-

loopbaan
1 PAP

oE7 Bedriifsrecht conceptueel 5 Kennistoets
oE7 I ntercultureel manaqement conceptueel 4 Kennistoets
oE7 Orqanisatie ethiek conceptueel 3 Kennistoets
oE7 Action Learni nqopdracht inteqratie 2 Beroepsproduct
oE7 360" feedbackscan reflectie en studie-

loopbaan
1 360'feedback

oE8 Human Resource Manaqement conceptueel I Kennistoets
oE8 Arbeids- en sociaal recht conceptueel 4 Kennistoets
oE8 Action Learni nqopdracht inteqratie 2 Beroepsproduct
oE8 Reflectieverslag reflectie en studie-

loopbaan
1 Reflectieverslag

oE9 Enterprise Risk Manaqement conceptueel 6 Casustoets
oE9 I nteqrale Kwaliteitszorq conceptueel 6 Kennistoets
oE9 Action Learninqopdracht inteqratie 2 Beroepsproduct
oE9 Zelfbeoordeling reflectie en studie-

looobaan
1 Reflectieverslag

oE 10 Veranderinqsmanaqement conceptueel 6 Casustoets
oE 10 Proiectmanaqement conceptueel 6 Kennistoets
oE 10 Action Learninqoodracht inteqratie 2 Beroeosoroduct
oE 10 Opstellen persoonlijk ontwikkelplan reflectie en studie-

loopbaan
1 POP

oE 11 Onderneminosstrateqie conceotueel 6 Kennistoets
oE 11 Plannino en Control conceotueel 6 Casustoets
oE 11 Action Learn inqopdracht inteqratie 2 Simulatie
oE 11 360" feedbackscan met Dersoonliik ac- reflectie en studie- 1 360'feedback
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Artikel 4.5 Samenstelling onderwijseenheden minoren deeltijd variant

De opbouw in onderwijseenheden, toetseenheden, leerlijnen, studielast en toetsvorm kan schema-
tisch als volgt worden weergegeven:

tieplan loopbaan

Bedriifseconomie conceotueel 7 CasustoetsoE 12
Bedriifsadmin istratie conceotueel 5 CasustoetsoE 12

oE 12 Action Learni nooodracht inteqratie 2 Simulatie
I ReflectieverslagoE 12 Reflectieverslag reflectie en studie-

loopbaan

oE 13 Stage/praktij kcom ponent beroepsvaardighe-
den

30 Portfolio

integratie 30 AfstudeerscriptieoE 14 Afstudeeropdracht, scriptie inclusief
presentatie en verdediqing

mrnor
Toetseenheid Leerlijn Studie-

/asf
ToetsvormOnder-

wijs-
een-
heid

Strateoisch marketino Conceotueel I CasustoetsoE 15
SimulatieoE 15 Action Learningopdracht Beroepsvaardig-

heden
7

Opleidinqsmod ulen minor hooer personeel smanagement deeltiid
Toetseenheid Leerlijn Sfu-

die-
/asf

ToetsvormOnder-
wtjs-
een-
heid
oE 16 Hoqer Personeels Manaqement Conceptueel I Casustoets

7 SimulatieoE 16 Action Learni ngopdracht Beroepsvaardig-
heden

Opleidinqsmodulen minor hoqer loqistiek manaqement deeltiid
Toetseenheid Leerlijn Sfu-

die-
/asf

ToetsvormOnder-
wijs-
een-
heid

Conceptueel I CasustoetsoE 17 Hoqer Loqistiek Manaqement
7 SimulatieoE 17 Action Learningopdracht Beroepsvaardig-

heden
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Artikel 4.5 Samenstelling onderwijseenheden minoren duale variant

De opbouw in ondenruijseenheden, toetseenheden, leerlijnen, studielast en toetsvorm kan schema-
tisch als volgt worden weergegeven:

Qpleidingsmodulen minor financieel management deeltijd
Onder-
wijs-
een-
heid

Toetseenheid Leerlijn Sfu-
die-
last

Toetsvorm

oE 18 Finance & Riskmanaqement Conceotueel 4 Kennistoets
oE 18 Jaarrekening Conceptueel 5 Casus
oE 18 Fiscale aspecten van de onderneming Conceptueel 3 Kennistoets
oE 18 Action Learningopdracht Beroepsvaardig-

heden
2 Simulatie

oE 18

Onder-
wus-
een-
heid :

Opstellen POP

Toetseenheid

Reflectíe en studie-

Leerlijn:

1

Sfu-
die-
last:

Toetsvorm:

POP

oE 18 Cost & management accöuntinq Conceptueel 7 Casustoets
oE 18 Fiscale jaarrekenino Conceptueel 5 Kennistoets
oE 18 Action Learningopdracht Beroepsvaardig-

heden
2 Simulatie

oE 18 Reflectieverslag Reflectie en studie-
loopbaan

1 POP

Opleidingsmodulen minor marketing management duaal
Onder-
wtjs-
een-
heid

Toetseenheid Leerlijn Sfudre-
/asf

Toetsvorm

oE 15 Strateqisch marketinq Conceptueel I Casustoets
oE 15 Action Learningopdracht Beroepsvaardig-

heden
7 Beroeps-product

Procesverslaq

Opleidingsmodulen minor h oge r personeel sm a n age me nt d u aal
Onder-
wijs-
een-
heid

Toetseenheid Leerlijn Sfu-
die-
/asf

Toetsvorm

oE 16 Hoger Personeels Manaqement Conceptueel I Casustoets
oE 16 Action Learni ngopdracht Beroepsvaardig-

heden
7 Beroeps-

product
Procesver-
slaq
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Opleidinssmodulen minor hoger logistiek management duaal
Leerlijn Sfu-

die-
/asf

ToetsvormOnder-
wus-
een-
heid

Toetseenheid

Conceotueel I CasustoetsoE 17 Hooer Loqistiek Manaqement
7 Beroeps-

product
Procesver-
slaq

oE 17 Action Learningopdracht Beroepsvaardig-
heden

Opleidinasmodulen minor financieel management duaal
Sfu-
die-
/asf

ToetsvormOnder-
wÜs-
een-
heid

Toetseenheid Leerlijn

4 KennistoetsoE 18 Finance & Riskmanaqement Conceptueel
5 CasusoE l8 Jaarrekenino Conceptueel
3 KennistoetsoE 18 Fiscale aspecten van de onderneminq Conceptueel

Beroepsvaardig-
heden

2 Beroeps-
product
Procesver-
slaq

oE 18 Action Learningopdracht

1

Sfu-
die-
last

Toetsvorm

POPoE 18

Onder-
wis-
een-
heid

Opstellen POP

Toetseenheid

Reflectie en studie-

Leerlijn

n

7 CasustoetsoE 18 Cost & manaqement accountinq Conceptueel
Conceotueel 5 KennistoetsoE 18 Fiscale iaarrekeninq

Beroeps-
product
Procesver-
slaq

Action Learningopdracht Beroepsvaardig-
heden

2oE 18

Reflectie en studie-
loopbaan

1 POPoE 18 Reflectieverslag
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4.6 Afsluitend examen

De student is geslaagd voor het afsluitend hoofdfase-examen als hij alle onderuvijseenheden die
deel uitmaken van het propedeutisch examen, onverminderd het bepaalde in artikel S.13, met een
voldoende heeft afgesloten.

Paragraaf 5 Tentamens en examens van de opleiding

Artikel 5.1 Algemeen

1. Een tentamen geeft de student bij afsluíting van het onderdeel de nodige informatie of hij de
gestelde leerdoelen heeft bereikt. Hij wordt daarbij geadviseerd over zijn verdere deelname
aan het desbetreffende programma.

2. Het oordeel over een tentamen is voldoende dan wel onvoldoende, in cijfers uitgedrukt: 6 of
hoger, respectievelijk 5 of lager, waarbij een cijfer van 5,5 wordt afgerond tot een 6 en een cij-
fer van 5,4 tot een 5.

3. lndien de student aan alle inspanningsverplichtingen voor een onderdeel heeft voldaan, maar
hem niettemin geen voldoende is toegekend, wordt hij in de gelegenheid gesteld een aanvul-
lende of een vervangende toets af te leggen.

4. Voor de toetseenheden binnen een ondenruijseenheid in de conceptuele leerlijn telt het gemid-
delde niet afgeronde cijfer dat is behaald voor de inzendopgaven voor 2To/o mee bij het bepa-
len van het eindcijfer voor de desbetreffende toetseenheid. Bij de berekening van hêt gemid-
delde cijfer van de inzendopgaven, wordt aan de niet ingezonden inzendopgãven het õijfer
'één'toegekend.

Arti ke I 5. 2 Toets i ng b i n ne n o nd e rw ij see n h ed e n

Voor elke afzonderlijke ondenruijseenheid geldt het volgende:

1. Elk binnen een onderuvijseenheid als afzonderlijk deeltentamen gedefinieerd practicum moet
met een voldoende worden afgesloten.

2' De overige deeltentamens binnen een onderwijseenheid worden onderling gewogen overeen-
komstig het aantal studiepunten en moeten gemiddeld voldoende zijn.

3. Maximaal één onvoldoende (minimaal het cijfer 4,0) voor één van de deeltentamens, behalve
een practicum, is toegestaan, mits het gewogen gemiddelde meer bedraagt dan 5,5.

4. Het eindcijfer voor een ondenryijseenheid is het ongewogen gemiddelde van de practica en het
gewogen gemiddelde resultaat van de overige deeltentamens, nadat deze ziln afgerond.

Artikel 5.3 Verplichte volgorde

1. lnschrijving (en daarmee deelname aan het ondenruijs en de tentamens) voor de hoofdfase van
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de opleiding is uitsluitend mogelijk als de student in het bezit is van het propedeutische
getuigschrift van die opleiding of minimaal 44 ECTS van het propedeutisch programma heeft
behaald.

2. De student kan pas beginnen met de afstudeeropdracht als hij in het bezit is van het
propedeutisch getuigschrift en 100 ECTS uit de hoofdfase heeft behaald.

3. De examencommissie kan, op schriftelijk vezoek van de student, toegang verlenen tot het
afleggen van tentamens in de hoofdfase als niet voldaan is aan het bepaalde in het eerste lid

Artikel 5.4 Tijdvakken en frequentie van de tentamens

1. Tot het afleggen van de tentamens van de in artikel 3.1. en artikel4.l genoemde onderdelen
wordt vier keer per jaar gelegenheid gegeven.

2. ln afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt tot het afleggen van het tentamen van een
onderdeelwaarvan het onderwijs in een bepaald studiejaar niet is gegeven, in dat jaar slechts
eenmaal de gelegenheid gegeven.

Artikel 5.5 Vorm van de tentamens

1. De tentamens van de onderdelen genoemd in artikel 3.1. en artikel 4.1, worden schriftelijk
afgelegd, met uitzondering van de tentamens voor:

a. onderdelen uit de beroepsvaardigheden leerlijn: deze kunnen, op aanwijzing van de
examencommissie, geheel of gedeeltelijke mondeling worden afgelegd;

b. onderdelen uit de integratieleerlijn: deze kunnen, op aanwijzing van de
examencommissie, geheel of gedeeltelijke mondeling worden afgelegd;

c. onderdelen uit reflectie en studieloopbaanleerlijn: deze kunnen, op aanwijzing van de
examencommissie, geheel of gedeeltelijke mondeling worden afgelegd.

2. Verslagen en rapporten die onderdeel uitmaken van een (deel)tentamen dienen volgens de
aanwijzingen in de studiewijzers ingeleverd te worden.

3. Op vezoek van de student kan de examencommissie toestaan dat een tentamen op een
andere wijze dan vorenbedoeld wordt afgelegd.

5. Aan studenten met een functiestoornis wordt de gelegenheid geboden de tentamens op een
zoveel mogelijk aan hun individuele handicap aangepaste wrlze af te leggen. De examencom-
missie wint zo nodig deskundig advies in alvorens daarover te beslissen.

Artikel 5.6 Mondelinge tentamens

1. Mondeling wordt niet meer dan een persoon tegelijk getentamineerd, tenzij de
examencommissie anders heeft bepaald.

2. Het mondeling afnemen van een tentamen is openbaar, tenzij de examencommissie of de
desbetreffende examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald, dan wel de student
daartegen bea¡,taar heeft gemaakt.

Artikel 5.7 lnschrijven en legitimeren
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De student ís verplicht zich voor elke schriftelijke (deel)tentamen (regulier of herkansing) in te
schrijven.
Tijdens een (deel)tentamen moet een student zich kunnen legitimeren door middel van zijn stu-
dentenkaart (voorzien van handtekening en pasfoto). Als legiämatie kunnen ook gelden: i¡bew¡s,
paspoort, toeristenkaart en identiteitsbewijs.

Arti ke I 5. B Vasfsfe I I i n g e n b e ke n d m a ki n g te nta me n u itst ag

1. De examinator stelt terstond na het afnemen van een mondeling tentamen de uitslag vast en
reikt de student een desbetreffende schriftelijke verklaring uit.

2' De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk tentamen vast binnen zes weken na de dag
)/vqarop het is afgelegd, en verschaft de administratie van de opleiding de nodige gegevens ten
behoeve van de uitreiking van het schriftelijk bewijsstuk omtreñt de uìislag 

""rioe 
student.

3. Voor een op andere wijze dan mondelìng of schriftelijk af te leggen tentamen bepaatt de
examencommissie vooraf op welke wijze en binnen welke termfn de student een schriftelijke
ve-rklaring omtrent de uitslag zal ontvangen. Met schriftelijke veiklaring wordt een digitale
informatieverstrekking gelijkgesteld.

4' Op.de schriftelijke verklaring omtrent de uitslag van een tentamen wordt de student gewezen
op het inzagerecht, bedoeld in artikel 5.8, eerste líd, alsmede op de beroepsmogelijk-heid b¡
het college van beroep voor de examens.

Arti kel 5. I G eld ighe id sd u u r

1. De geldigheidsduur van behaalde tentamens is zes jaar.

2. ln afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de examencommissie voor een onderdeel
waarvan het tentamen langer dan zes jaar geleden is behaald, een aanvullend dan wel ver-
vangend tentamen opleggen, voordat de student wordt toegelaten tot het afleggen van het
desbetreffende examen.

Artikel 5. 1 0 I nzagerecht

1. Gedurende ten minste zes weken na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk
tentamen krijgt de student op zijn verzoek inzage in zijn beoordeeld werk. Tevens wordt hem
op zijn verzoek tegen kostprijs een kopie van dãt werk verschaft.

2' Gedurende de in het eerste lid genoemde termijn kan elke belangstellende kennis nemen van
vragen en opdrachten van het desbetreffende tentamen, alsmedé zo mogelijk van de normen
aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden.

3' De examencommissie kan bepalen dat de inzage of de kennisneming geschiedt op een vaste
plaats en op ten minste twee vaste tijdstippen. lndien de betrokkene aantoont door overmacht
verhinderd te zijn (geweest) op een aldus vastgestelde plaats en tijdstip te verschíjnen,
wordt hem een andere mogelijkheid geboden,lo mogeí¡f binnen áe in het eerste lid

genoemde termijn.

Artikel 5.11 Vrijstellingen voor het afteggen van een tentamen
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De examencommissie kan de student op diens verzoek, na overleg met de desbetreffende exami-

nator, vrijstelling verlenen van een tentamen, indien de student:
a. hetzij een qua inhoud en niveau overeenkomstig onderdeel van een universitaire of hogere

beroepsopleiding heeft voltooid ;

b. hetzij aantoont door werk- of beroepservaring over voldoende kennis en vaardigheden te
beschikken m.b.t. het desbetreffende onderdeel.

Artikel 5.12 Vrijstelling voor de stage
1. De opleiding HBO Bedrijfskunde is een opleiding in de duale variant met een omvang van

240 ECTS.

Een student kan een vrijstelling voor de stage krijgen indien hij:
a. in een opleidingsgerelateerde werkomgeving werkzaam is die zich leent voor het uit-

voeren van opdrachten in de integratieleerlijn en de beroepsvaardighedenleerlijn in de
beroepspraktijk;

b. en minimaal voor 0,5 FTE daar werkzaam is, en minimaal één jaar fulltime relevante
werkervaring heeft opgedaan, voorafgaand aan de opleiding.

2. Om te kunnen vaststellen of een student in aanmerking komt voor een vrijstelling van de
stage, zal een werkplekondezoek worden gehouden en een portfolio-assessment worden af-
genomen met betrekking tot de door de student in de beroepspraktijk gerealiseerde practicum-

opdrachten.
Op basis van dit ondezoek ontvangt de examencommissie een advies van de assessor om de
student al dan niet een vrijstelling voor de stage te verlenen.
Voorafgaand aan het vrijstellingsonderzoek zal de student worden verzocht schriftelijk informa-
tie te verstrekken over zijn vooropleiding, werkervaring en werkplek.

3. Als de werkgever van de student het op prijs stelt dat er binnen de practicumopdrachten
vertrouwelijk wordt omgegaan met informatie, kunnen daaromtrent tijdens het werkplek-
onderzoek afspraken worden gemaakt tussen de student, de werkgever en de opleiding.

4. ledere student die voldoet aan de vrijstellingseisen voor de stage, krijgt na afloop van het derde
leerjaar 30 ECTS voor de stageverplichtingen toegekend.

Artikel 5.13 Afsluitend examen

1. De examencommissie stelt de uitslag van het examen vast, zodra de student voldoende bewij-
zen overlegt van door hem behaalde deel)tentamens en de daarmee verworven competenties.

2. Alvorens de uitslag van het examen vast te stellen kan de examencommissie zelf een onder-
zoek instellen naar de kennis van de student met betrekking tot een of meer onderdelen of as-
pecten van de opleiding, indien en voor zover de uitslagen van de desbetreffende tentamens
haar daartoe aanleiding geven.

3. Ten bewijze dat de student heeft voldaan aan de eisen van het afsluitend examen wordt hem

een getuigschrift u itgereikt.

Artikel 5.14 Graad

1. Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Bachelor of Bu-
siness Administration verleend.
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2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend.

3' ln het diplomasupplement yordt aangegeven voor welke minorvarianten de student eveneenstentamens heeft afgelegd. Deze minõrvãriant kan eventueel op het é;tuigscñin u"n de kandi-daat worden opgenomen.
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Hoofdstuk 6 Vooropleiding

6. 1 Voorople idi ngse isen

1. Degene die zich wenst in te schrijven voor de opleiding HBO Bedrijfskunde, dient te voldoen
aan de hierna volgende vooropleidingseisen:

a. het bezit van het diploma voorbereidend wetenschappelijk ondenrvijs (vwo);
b. het bezit van het diploma hoger algemeen voortgezet ondenruijs (havo);
c. het bezit van een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd examen van de

propedeutische respectievelijk hoofdfase aan een instelling voor hoger onderwUs;
d. het bezit van een diploma van een middenkaderopleiding (niveau 4), als bedoeld in

artikel 7.2.2,\id 1, onderdeel d van de Wet educatie en beroepsonderwijs;
e. het bezit van een diploma van een specialistenopleiding, als bedoeld in artikel

7.2.2,\id 1, onderdeel e van de Wet educatie en beroepsonderwijs;
f. het bezit van een al dan niet in Nederland afgegeven diploma dat bij ministeriële

regeling is aangemerkt als gelijkwaardig aan een van de diploma's genoemd onder
a tot en met f;

g. het bezit van een al dan niet in Nederland afgegeven diploma dat niet bij ministeri-
ele regeling is aangemerkt als gelijkwaardig aan een van de diploma's genoemd
onder a tot en met f, indien dat diploma door het bestuur van de Stichting Hoge-
school NHA als gelijkwaardig is aangemerkt aan een van de diploma's genoemd
onder a tot en met f.

2. Er zrln bij ministeriële regeling geen nadere vooropleidingseisen, als bedoeld in artikel 7.25
van de wet, gesteld aan het vakkenpakket van de vooropleiding.
Evenmin zijn aanvullende vooropleidingseisen gesteld als bedoeld in artikel 7 .26 en 7 .26a van
de wet.

6. 2 Ontheffi ng voorople id i ngseisen

1. Ontheffing van de wettelijke eisen op grond van artikel 7.29 van de wet, is mogelijk voor die-
gene die op het moment van inschrijving 21 jaar of ouder is. ln dat geval wordt in een toela-
tingsondezoek nagegaan of men geschikt is om de opleiding HBO Bedrijfskunde met succes
te kunnen volgen.

2. Bij dit toelatingsonderzoek moet men blijkgeven:
a. dat men beschikt over voldoende algemene ontwikkeling;
b. dat men beschikt over voldoende kennis van de Nederlandse taal om het ondenruijs

met vrucht te kunnen volgen;
c. dat men werkzaam is in een aan de opleiding gerelateerde werkomgeving waarin

action learningopdrachten verricht kunnen worden, dan wel dat men bereid is gedu-
rende het laatste of voorlaatste studiejaar van de opleiding een stage te lopen van
minimaal een half jaar, gedurende welke stage een aantal opdrachten in de praktijk
moeten worden uitgevoerd.

6.3 Oriëntatiejaar

1. Een kandidaat die niet voldoet aan de vooropleidingseisen als bedoeld in artikel 6.1 of 6.2, kan
zich inschrijven voor een oriëntatieperiode van één jaar. ln dit jaar kan de kandidaat deelne-
men aan de onderwijsactiviteiten en tentamens van de propedeutische fase. De kandidaat
krijgt na het einde van het eerste semester en vervolgens voor het einde van het tweede se-
mester, een gemotíveerd schriftelijk advies over de voortzetting van de opleiding. Na afloop
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NHA 111 Onderwijs - en examenreglement hbo bedrijfskunde NllAs
van dit oriëntatiejaar wordt beoordeeld of de kandidaatzich definitief kan inschrijven als stu-
dent in de opleiding.

2. Definitieve inschrijving is alleen mogelijk als de kandidaat in het oriëntatiejaar ten minste 28
ECTS heeft behaald en de adviezen als bedoeld in het eerste lid een inschrijving rechtvaardi-
gen.

3. Desgevraagd geeft de opleiding de kandidaat (mondeling) advies over de voortzetting van de
studie in of buiten de hogeschool NHA en/of over eventuele andere ontwikkelingsmogelijkhe-
den.
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Hoofdstuk 7 Studiebegeleiding

Artikel 7.1 Studievoortgangsadministratie

1. De HS NHA registreert de individuele studieresultaten van de student en de kandidaat.

2. Zij verschaft elke student of kandidaat ten minste eenmaal per jaar een overzicht van de door
hem behaalde studieresultaten.

Artikel 7.2 Studiebegeleiding

1. De HS NHA draagt zorg voor de introductie en de studiebegeleiding van de student die voor
de opleiding is ingeschreven, mede ten behoeve van zijn oriëntatie op mogelijke studiewegen
in en buiten de opleiding en het opstellen van een persoonlijk ontwikkel- en actieplan.

2. Het bepaalde in het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een kandidaat.

Artikel 7.3 Studieadvies eerste jaar van inschrijving

1. ln het eerste jaar van zijn inschrijving krijgt elke student voor het einde van het eerste en ver-
volgens voor het einde van het tweede semester een schriftelijk advies over de voortzetting
van zijn opleiding.

2. Aan het advies kan een afwijzing zijn verbonden als bedoeld in artikel 7.8b van de wet.
3. Desgevraagd geeft de Hogeschool NHA de student mondeling advies over de voortzetting van

zijn studie in of buiten de hogeschool en over eventuele andere ontwikkelingsmogel'tjkheden.
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Hoofdstuk 8 Slotbepalingen

Artikel 8. 1 Wijzigingen

1. Wijzigingen van deze regeling worden door het stichtingsbestuur van Hogeschool NHA bij af-
zonderlijk besluit vastgesteld.

2. Een wijziging van deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij de be-
langen van de studenten daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad.

3. Een wijziging kan voorts niet ten nadele van studenten van invloed zijn op enige andere be-
slissing, die krachtens deze regeling door de examencommissie is genomen ten aanzien van
een student.

Artikel 8.2 Bekendmaking

1. Het stichtingsbestuur van Hogeschool NHA draagt zorg voor bekendmaking van deze re-
geling, de wijziging en de ingangsdatum daarvan.

2. Tevens zorgt het stichtingsbestuur voor bekendmaking van de regelen en richtlijnen die
door de examencommissie zijn vastgesteld, alsmede van elke wijziging van deze stukken.

3. Elke belangstellende kan op het examenbureau een exemplaar van de in het eerste lid be-
doelde stukken verkrijgen.

Artikel 8.3 I nwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 september 2011

Aldus vastgesteld door het stichtingsbestuur op 19 april201l
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1. INLEIDING

1.1. Functie van het rapport

Het onderhav¡ge rapport bevat het advies aan de NVAO dat door Hobéon certificering als visiterende en
Beoordelende lnstantie is opgesteld ten behoeve van de accreditatie van de in paragraaf 1.2 genoemde
beoogde HBO Bachelor opleiding.

De Nationale Handels Academie (NHA) maakt voor haar opleiding Bedrijfskunde gebruik van de aanwijzing
van de stichting NEA Transport Hogeschool. Deze'aanwijzing' is inmiddels verlengd tot 31 augustus 2009.
Daarom hoeft er geen aanwijzingsprocedure gevolgd te worden maar kan volstaan worden met een Toets
Nieuwe Opleiding voor de opleiding Bedrijfskunde.

ln dit verband is het van belang het volgende op te merken. Het auditteam heeft inzage gehad in de
notariële'statutenwijz¡ging st¡chting', gedateerd 1 september 2008, waaruit blijkt dat de Stichting NEA
Transport Hogeschool statutair is gewijzigd in een stichting met de naam: Stichting Hogeschool NHA,gezeteld in Helden' De stichting, zo blijkt uit de acte, heeft ten doel 'het in stand r.lãu¿"n 

""" "en 
instetting

voor hoger beroepsonderwijs genaamd Hogeschool NHA,.

1.2. Bereikvan de beoordeling

1'2'1' Het onderhavige rapport heeft betrekking op de beoogde opleiding Bedrijfskunde. De beoogde
opleiding Bedrijfskunde zal worden uitgevoerd in een deeltijd- en duale var¡ant.

1'2'2' Hobéon certificering heeft zijn oordeel over de deeltijd- en duale variant van de beoogde opleiding inéén rapport samengevat omdat beide varianten gericht zijn op dezelfde eindkwalificaties en binnen ééngemeenschappelijk beleids- en uitvoeringskader aangeboden zullen worden. Niettemin wordt in het
rapport, daar waar nodig, het onderscheid tussen de twee varianten zichtbaar gemaakt.

1'2'3' De basis voor het onderzoek van Hobéon certificering werd gevormd door de Management Review
van de beoogde opleiding Bedrijfskunde, deeltijd en duaal.

1.3. Achtergrond bij de onderwijsinsteiling en de opreiding

voor het onderwijs op hbo-niveau is het beleid van de NHA erop gericht in de komende jaren een aantal
brede bacheloropleidingen door de NVAO te laten accrediteren. De opleidingen op hbo-niveau worden
hiertoe ondergebracht bij de stichtlng Hoger onderwijs NHA, de gewijzigde naam van de stichting NEA
Transport Hogeschool.

De NHA verzorgt een breed aanbod op het gebied van afstandsonderwijs, waarbij men zich met het
opleidingenpakket richt op beroep en valç admlnistratie, informatica, marketing, management, talen, vmbo-,havo-, vwo-certificaten, mbo- en hbo-opreidingen en hobbycursussen. Voor diverse
opleidingen/kwalificaties op mbo-niveau heeft de NHA diploma-erkenning en registratie in het centraal
Register (cREBO-erkenning) verkregen op grond van de wet Educatie en Beroepsonderwijs (wEB) van hetministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
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De NHA biedt afstandsonderwijs aan, gericht op diverse doelgroepen met hun specifieke wensen en

mogelijkheden. Dit heeft tot gevolg dat in de samenstelling van het opleidingsaanbod rekening wordt
gehouden met de wens van de cursist om zelf te bepalen hoe, waar en wanneer deze studeert. Onderwijs
gericht op aansluiting bij praktijksituaties, is een wezenl'rjk onderdeel van de visíe van NHA op onderwijs.
Dit wordt bewerkstelligd door in het opleidingsaanbod praktijkgerichte oefeningen op te nemen. Contacten

met het werkveld en het inschakelen van docenten met de benodigde prakt'rjkervaring vormen prioriteit in

het beleid.

ln de keuzen voor didactische werkvormen richt de NHA zich op het realiseren van een werkhouding bij
studenten die in het werkveld/de praktijk vereist wordt, namelijk eigen initiatief en zelfstandigheid.

Dit betekent dat er door de docenten een begeleidende- en voorwaardenscheppende taak is weggelegd.

Het betekent ook dat waar mogelijk de opleiding competentiegericht wordt vormgegeven.

De NHA richt z¡ch met de opleiding HBO Bedrijfskunde met name op'jonge professionals'die een hbo-

opleiding willen volgen. De eisen voor werknemers in het bedrijfsleven worden steeds hoger.

Afstandsonderwijs,zo verwacht de NHA, is voor hen die een mbo opleiding gevolgd hebben en zich verder

willen scholen ideaal. Hierbij zijn de contacten die de NHA van oudsher heeft met haar klanten, o.a. veel

mbo'ers van belang. Uit deze contacten blUkt dat er bij mbo'ers an¡mo bestaat om verder te studeren.

De deeltijd- en duale opleiding HBO Bedrijfskunde wordt aangeboden in de vorm van afstandsonderwijs.

Hierbij is de opleiding wat opbouw, organisatie en inhoud betreft afgestemd op de wensen van de deeltijd-
en duale student, zijnlhaar werkgever en de eisen die het beroepenveld stelt aan dit type opleidingen.

Het programma duurt voor studenten met voldoende werkervaring en een baan in een aan de opleiding
gerelateerd werkveld drie jaar. De nadruk ligt op praktijkgerichte werkvormen. Studenten die niet werkzaam

zijn in een aan de opleiding gerelateerd werkveld krijgen ter vervanging van de praktijkcomponent

aanvullende simulatieopdrachten die men zelfstandig moet uitwerken. Daarnaast moeten zij minimaal een

halfjaar stage lopen. Voor deze studenten zal de nominale studieduur 4 jaar bedragen.

1.4. Aanpak

1.4.1. Beoordelingsprocedure en werkwijze
Bij de beoordeling van de betreffende beoogde opleidingsvarianten, deeltijd en duaal, is uitgegaan van het

door de NVAO vastgestelde "Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs". Daarin staan de

onderwerpen en facetten vermeld waarop een VBI zich bij de beoordeling van een beoogde opleiding moet

richten. Voorts zijn daarin opgenomen de criteria aan de hand waarvan een VBI moet bepalen of de

basiskwaliteit van die beoogde opleiding als voldoende kan worden beoordeeld.

Voorafgaand aan het accreditatieonderzoek heeft Hobéon Certificering de beoogde opleiding voorbereid op
de audit door een inhoudelijke toelichting te geven op het NVAO-Toetsingskader.

Met betrekking tot het specifieke referentiekader van de betreffende beoogde opleidingsvarianten geldt het

volgende:

De beoogde opleiding Bedrijfskunde heeft zich voor wat betreft beroepsprofiel, opleidingscompetent¡es en

doelstelling tenminste gebaseerd op het landelijk beroepsprofiel en de opleidingscompetenties zoals

vastgesteld in het landelijk overleg tussen de Bedrijfskunde opleidingen en het beroepenveld. (Zie onder
facet 1.1.: "Domeinspecifieke Eisen").
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Het auditteam heeft dit opleidingsspecifieke referentiekader beoordeeld en vastgesteld dat het in voldoende
mate gespecificeerd is en passend is voor een Bedrijfskunde opleiding op HBO-niveau. Het auditteam heeft

dit kader in zijn beoordeling betrokken. Zie voorts onder facet 1 .1.

De beoordelingsprocedure van Hobéon Certificering kent twee hoofdmomenten die wij hierna uitwerken.

Documentanalyse
Het gaat hier om een analyse en beoordeling van (i) de door Bedrijfskunde aangeleverde Management

Review met betrekking tot de beide varianten, (ii) de in het kader van de interne sturingscyclus opgeleverde
managementrapportages en (ii) de onderliggende documentatie die betrekking had op bijvoorbeeld:

strategische keuzen en de positie in de markt, interne organisatie, de (systematiek van) interne kwaliteitszorg

en de daarmee samenhangende verbetermaatregelen, ontwikkel¡ngen in het beroepenveld, beroeps- en

opleidingsprofielen, (validat¡e) eindkwalificaties, curricula en de interne en externe evaluatie daarvan,

werkvormen, toetsing en beoordeling, kwantitatief en kwalitatief personeelsbeleid, internationalisering,

instroombeleid, studiebegeleiding, condities voor continuiteit.

Op basis van de door de NHA aangeleverde documentatie, heeft het auditteam zich een beeld kunnen

vormen van de primaire- en secundaire processen van beide opleidingsvarianten. Het auditteam heeft dit
beeld getoetst aan zaken als: ambitieniveau, toekomstgerichtheid, innovatief vermogen, kwaliteitsbewaking
via interne en externe evaluatie, arbeidsmarktrelevantie, resultaatgerichtheid, continuiteit en

docentenbelangen.

Audit
De audit was gericht op een actieve'controle'door middel van een visitatiel, uitgevoerd door een auditteam
waarvan deel uitmaakten twee externe onafhankelijke deskundigen op het gebied van Bedrijfskunde, een

lead auditor, één auditor'onderwijs'/secretaris vanuit Hobéon Certificering.

Onder'controle' moet hier worden verstaan, dat het auditteam op verschillende niveaus (management,

coördinatie, examencommissie, docenten, stafl heeft getoetst (i) of de in de documentatie beschreven

beleidsvoornemens en de daaraan gerelateerde uitvoeringsprocessen kunnen worden 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 en uitvoering van het opleidingsprogramma en van de daarmee samenhangende

personele, organisatorische, materiële voorzieningen.

Het auditteam heeft op deze wijze alle in het NvAO-Toets¡ngskader vermelde facetten beoordeeld, op basis

waarvan een samenvattend oordeel per onderwerp werd gegeven. Een en ander werd vastgelegd in een

conceptrapport dat aan de opleiding is voorgelegd voor een toets op eventuele feitelijke onjuistheden.

Het voorliggend rapport is de weergave van het oordeel van het auditteam met daarb| de gronden waarop

dat oordeel is gebaseerd.

t Visitatie heeft op I september 2OO8 plaatsgevonden.
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1.4.2. Beslisregels
Met als uitgangspunt de BeslisregelsToetsing zoals vastgelegd in het NvAo-Toetsingskader2 heeft Hobéon

Certificering de volgende beslisregels toegepast.

A. De scores op de per onderwerp gerubriceerde facetten leiden tot een score op het betreffende

onderwerp en wel volgens de regels onder C.

B. Binnen de beoordeling van een facet is er ruimte voor een eigen afirueging van het auditteam:
. uitvoering/praktijk weegt zwaarder dan beleid/theorie; (beter een goed functionerende regeling die

slecht is opgeschreven dan omgekeerd);

' primaire processen wegen zwaarder dan secundaire.

C. Van facetten naar onderwerp. Hier geldt het volgende:
r een onderwerp krijgt de score'voldoende'indien alle facetten tenminste'voldoende'hebben

gescoord of indien één facet'onvoldoende'el{ Ae overige tenminste'voldoende' hebben gescoord,

mits er een acceptabel verbeterplan beschikbaar is voor het facet met de score'onvoldoende';
r een onderwerp krijgt de score'onvoldoende'indien één facet'onvoldoende'heeft gescoord en er

geen acceptabel verbeterplan voor dit facet beschikbaar is;

r een onderwerp krijgt de score'onvoldoende'indien meer dan één facet'onvoldoende'heeft

gescoord, ongeacht of er voor die facetten acceptabele verbeterplannen zijn.

1.4.3. Auditteam
Het auditteam was als volgt samengesteld:

Voorzitter:
Leden:

Onderwijskundige/secretaris:

Hobéon Certificering heeft voorafgaand aan de audit op 26 maart 2008 de samenstelling het beoogde

auditteam voorgelegd aan de NVAO. Op 1 april 2008 heeft de NVAO de samenstelling van het auditteam

geaccordeerd.

B'rj het samenstellen van het auditteam heeft Hobéon Certificering et zotg voor gedragen, dat de voor de

beoordeling van de opleiding {naam} noodzakelijke expertise aanwezig is. Expertise met betrekking tot de

onderwijskundige aspecten (i.c. het primaire proces, de ondersteunende processen en de organisatorische

context) en expertise met betrekking tot de inhoudelijke aspecten (i.c. het programma in relatie tot het

specifieke domein).

De heerf heeft inmiddels als lead aditor deelgenomen aan een groot aantal audits binnen het hbo.

Dewerkvelddeskundigendeherenfhebbenzichinhunbeoordelingmetnamegericht
op de kwaliteit, actualiteit en relevantie van (i) het richtinggevend domeinspecifieke kader, (ii) de

eindkwalificaties, (iii) de programma-inhoud en (iv) de interactie tussen beoogde opleiding en werkveld.

Bovendien hebben zij de kwaliteit van het personeel beoordeeld.

De herenf enI hebben op grond van hun ervaring en positie in het werkveld een goed zicht

op de eisen die vanuit de verschillende deelgebieden in het werkveld gesteld worden aan professionals op

het terrein van bedrijfskunde op HBO-niveau.

, Volgens de NVAO-BeslisregelsToets,ng kunnen zowel een Onderwerp als een.Facet uitsluitend 'onvoldoende'of 'voldoende'scoren.
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De deskundige 'onderwijs', de heerf, heeft zich vooral gericht op de kwaliteit van de processen die
direct en indirect de uitvoering van het programma raken. Hij heeft in zijn vorige en huidige functie een
aanmerkelijke ervaring opgebouwd die hem in staat stelt de programmaopbouw, het onderwijsproces en de
organisatorische context waarbinnen de uitvoering plaatsvindt, te beoordelen in het perspectief van de
eisen die aan beoogde HBO-opleidingen gesteld worden.

Voor de curricula vitae: zie Bijlage l.

1.4.4. Deelnemersvisitatie
Het auditteam heeft tijdens de visitatie gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers vanuit de verschillende
geledingen van de beoogde opleiding(en): management, coördinatoren, docenten en staf.

voor een volledig ovezicht van de deelnemers aan de visitatie: zie Bijlage ll.

1.4.5. Programma visitatie 9 september 200g
Zie Bijlage ll.
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2. BEVINDINGEN EN BEOORDELING

Onderwerp 1 : Doelstellingen Opleiding
Dit onderwerp kent drie facetten:

1. Domeinspecifieke Eisen; 2. Bachelor en Master; 3. Oriëntatie HBO^/VO

Facet 1.1. Domei Eisen
Criterium
Het facet'Domeinspecifieke Eisen' is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium:

' Sluiten de beoogde eindkwalificaties van de opleiding aan bij de eisen die door (buitenlandse)
vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein

I ne en/of

De Nationale Handels Academie (hierna: NHA) heeft ervoor gekozen de opleiding HBO Bedrijfskunde te
positioneren binnen het domein Business Administration. Voor het domein Business Administration zijn er
door de HBO-raad domeincompetenties opgesteld waarbij op basis van die domeincompetenties een
verdere uitwerking heeft plaatsgevonden naar illustraties van de domeincompetenties. De opleiding HBO
Bedrijfskunde zoals de NHA voor ogen heeft, vertoont grote raakvlakken met de opleiding MER (zie hierna),
waarbij het onderdeel recht wat minder zwaar wordt ingevuld en de onderdelen bedrijfsvoering, financieel
management en marketing meer aandacht krijgen.

De NHA heeft ervoor gekozen om een eigen opleidingsspecifiek beroepsprofiel voor de bedrijfskundige op
te stellen. Het auditteam constateert dat dit voldoende helder is uitgewerkt en overeenkomt met de eisen
vanuit de praktijþ i.c. het werkveld waar de bedrijfskundige terechtkomt.

De basis voor de eindkwalificaties van de deeltijd- en duale variant van de opleiding wordt gevormd door de
domeincompetenties Business Administration (versie december 2005) van de HBO-raad en het beroeps- en
opleidingsprofiel van het Landelijk Opleidingsoverleg Marketing, Economie, Recht (LOO-MER), dat mede
gebaseerd is op een onderzoek onder uitstroom van de hogescholen in Alkmaar, Enschede,
's-Hertogenbosch en Utrecht en bevestigd is door een onderzoek van de Hanzehogeschool Groningen en
een onderzoek van personeelsadvertenties. De opleiding geeft aan dat met name het beroeps- en
opleidingsprofiel van LOO-MER hierbij als bruikbare input is gehanteerd.

Vanuit de beroepspraktijk zijn door LOO-MER de belangrijkste taken en situaties geinventariseerd. Deze zijn
geclusterd tot de volgende vijf taakgebieden, die de basis vormen van de deskundigheid van een
bedrijfskundig afgestudeerde en die door de NHA in haar onderwijsprogramma centraal staan:

' het kunnen stellen van een diagnose, waarmee het maken van een analyse onlosmakelijk verbonden is;
. het opstellen van een advies;
. het voorbereiden van een realistisch implementatiepfan;
. de uitvoering van bedrijfskundige werkzaamheden;
. het geven van leiding.

De opleiding geeft aan dat er een aantal ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn die de behoefte aan
bedrijfskundig afgestudeerden illustreren. Ontwikkelingen in het bedrijfsleven kenmerken zich door een
toenemende complexiteit, een functieoverstijgend karakter van de werkzaamheden en internationalisering.
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Dit laatste aspect, internationalisering, dient naar de mening van het auditteam nog verder uitgewerkt te

worden omdat het werkveld waarbinnen de bedrijfskundige werkzaam is, gekenmerkt wordt door een sterk

internationaal karakter. Het vak lntercultureel management zal nadrukkelijk aandacht besteden aan het

aspect intercultureel management.

De opleiding heeft een goede analyse gemaakt en in de documentatie beschreven wat de kernrollen van de

bedrijfskundige en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn.

Het uitgangspunt voor de bedrijfskundige is de integrale en praktijkgerichte benadering van

managementvraagstukken. Hierbij worden alle disciplines in het bedrijf, waaronder inkoop, productie,

verkoop en marketing optimaal op elkaar afgestemd. Bij het optimaliseren worden de relaties binnen de

organisatie maar ook de relaties buiten de organisatie beschouwd: de concurrentie, de leveranciers en de

wet- en regelgeving.

Ook geeft de opleiding, i.c. het management, tijdens de audit aan dat uit marktonderzoek blUkt dat

organisaties behoefte hebben aan mensen die kunnen optreden als resultaatverantwoordelijke en die het

overzicht hebben over de verschillende aspecten van bedrijfsvoering. De bachelor afgestudeerde

bedrijfskundige past binnen dit profiel. De afgestudeerden van deze opleiding komen met name terecht op

functies zoals adviseur/consultant, projectleider, accountmanager of bedrijfsleider/vestigingsmanager.

Het auditteam merkt in dit verband op de NHA over voldoende relaties beschikt met de praktijk i.c. het

werkveld waar de bedrijfskundige terecht komt. Geconstateerd wordt dat door haar activiteiten op de

onderwijsmarkt de NHA beschikt over een ruim netwerk.

De afgestudeerde hbo bachelor Bedrijfskunde:

' is in staat om leiding te geven aan bedrijfs- en/of organisatieprocessen. Analyseert beleidsvraagstukken,

vertaalt deze in beleidsdoelstellingen en bereidt besluitvorming voor, gericht op de richting en

inrichting van de bedr'rjfs- en/of organisatieprocessen van de organisatie.
r past human resource management toe in het licht van de strategie van de organisatie gericht op de

algehele bevordering van de productiviteit.
. richt de bedrijfs- of organisatieprocessen in, verbetert en beheerst deze gericht op verbetering van de

bedr'rjfsvoering en met name de efficiency in het bedrijf.
. analyseert de financiële en juridische aspecten, interne processen en de organisatieomgeving gericht op

de versterking van de samenhang en wisselwerking tussen de processen;
. ontwikkelt, implementeert en evalueert de eventueel noodzakelijke veranderingsprocessen binnen de

organisatie;
r ontwikkelt een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelt relaties,

netwerken en ketens gericht op de verbetering van de positionering van de organisatie in de omgeving.

De opleiding heeft een reglement opgesteld ten behoeve van de beroepenveldcommissie. Het doel van de

commissie is:

. het gevraagd en ongevraagd adviseren van het management van de NHA met betrekking tot de

aansluiting van het beroepsprofiel op de beroepspraktijk;
. het gevraagd en ongevraagd adviseren over de aansluiting tussen het beroepsprofiel en de invulling

daarvan in het opleidingsprofi el (kwalificatieprofiel).

De beroepenveldcommissie bestaat uit vertegenwoordigers uit het beroepenveld waarvoor de opleiding

opleidt. Zij bestaat uit minimaal drie leden. De doelstelling die de NHA zich echter stelt, is dat een commissie

uit leden is teneinde het veld zo breed te kunnen
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Er is sprake van de uitbreiding van de beroepenveldcommissie met een lid dat op het terrein van
internationalisering ervaring heeft. Het auditteam heeft met twee leden van de beroepenveldcommissie
gesproken. Zij blijken voldoende op de hoogte van recente ontwikkelingen binnen het vakgebied, hebben
een voldoende uitgebreid netwerk en zijn vakinhoudelijk voldoende op de hoogte om voor de opleiding van
waarde te

Oordeel: voldoende
Het auditteam kwalificeert dit facet voor beide varianten van de beoogde opleiding als voldoende en wel op
grond van de volgende observaties:

' de set competenties zijn aantoonbaar de resultante van het landelijk overeengekomen beroepsprofiel
en opleidingsprofiel, waarmee de opleiding voldoet aan de eisen die door vakgenoten uit andere
verwante opleidingen worden gesteld;

' de set competenties zijn voorts door het beroepenveld gevalideerd. Aldus voldoen de eindkwalificaties
ook aan de eisen die het werkveld stelt aan afgestudeerden;

' de set competenties zijn in voldoende mate concreet en gedetailleerd uitgewerkt en vormen daardoor,
naar het oordeel van het auditteam, een voldoende helder referentiepunt voor het curriculum van de
opleiding;

' de internationale component dient zichtbaarder in het studieprogramma opgenomen te worden (zie
hierna);

' de opleiding dient de beroepenveldcommissie aan te vullen met minimaal twee leden.
lnternationalisering moet een punt worden in deze beroepenveldcommissie gelet op de normstelling
met betrekki tot de kwaliteit van de en het HBO-niveau dat bereikt moet worden.
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Facet 1.2. Bachelor niveau
Criterium
Het facet'Bachelor en Master'is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium:
. Sluiten de beoogde eindkwalificaties van de opleiding aan bij algemene, internationaal

besch van de kwalificaties van een Bachelor?

Bevindingen
Het auditteam heeft de competenties van de opleiding geanalyseerd om te bepalen of deze kwalificaties

beantwoorden aan het niveau'bachelo/ zoals weergegeven in de zogeheten Dublin Descriptoren. ln de

Dublin Descriptoren worden vijf dimensies onderscheiden, bij elk waarvan hieronder een beschrijving wordt
gegeven in relatie tot de set competenties van de opleiding.

Het auditteam constateert dat de opleiding de set competenties in een relatiematrix heeft gekoppeld aan de

domeincompetent¡es Business Administration en de kerntaken van de bedrijfskundige op bachelorniveau.

Kennis en inzicht
. De afgestudeerde Bedrijfskundige heeft kennis van en inzicht in de vakgebieden: Algemeen

management, Projectmanagement, Human resource management, Organisatiekunde, lntercultureel

management, Functionele beleidsgebieden, Arbeids- en sociaal recht en Communicatie.

Toepassen Kennis en inzicht
. De bedrijfskundige is in staat om op adequate wijze juridische kaders te interpreteren en toe te passen in

het belang van de organisatie en haar ontw¡kkel¡ng.
. De bedrijfskundige is in staat om op adequate wijze vraagstukken van juridische en (financieel-)

economische aard en managementaspecten in hun samenhang inzichtelijk te maken.
. De bedrijfskundige is in staat om op adequate wijze beslissingen die op een hoger niveau zijn genomen,

te vertalen in processen en acties.

Oordeelsvorming
. De bedrijfskundige is in staat om op adequate wijze de kwaliteit van de bedrijfsvoer¡ng te analyseren en

te adviseren met betrekking tot de kwaliteitsverbetering.
. De bedrijfskundige is in staat om op adequate wijze een vertaalslag te maken van analyse naar plan van

aanpak en daarbij aan te geven onder welke omstandigheden een plan van aanpak realiseerbaar is.

Communicatie
. De bedrijfskundige is in staat om op adequate wijze klanten te winnen en te behouden voor zijn

organisatie door uitgaande van het profiel van de klant toegevoegde waarde te realiseren.
. De bedrijfskundige is in staat om op adequate wijze op een breed terrein de ontwikkelingen in de

omgeving van de organisatie te signaleren, deze te beoordelen op het belang van de organisatie en

deze te communiceren binnen de organisatie.

Leervaardigheden
. De bedrijfskundige is in staat om op adequate wijze de organisatie te helpen door reflectie op de praktijk

bij het groeien naar een 'lerende organisatie'.

Het auditteam constateert verder na bestudering van het concrete studiemateriaal dat de opleiding de set

competenties op een voldoende heldere wijze heeft uitgewerkt naar doelstellingen die op hun beurt op een

in een curriculum.
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Oordeel: voldoende
Het auditteam kwalificeert dit facet voor beide varianten van de beoogde opleiding als voldoende en wel op
grond van de volgende observaties:

' de set competenties bevatten alle elementen waar de Dublin Descriptoren voor een opleiding op
bachelor niveau betrekking op heeft;

' de oplelding heeft in een competentiematrix de Dublin Descriptoren zorgvuldig uitgewerkt;

' de opleiding heeft de Dublin Descriptoren en de nadere uitwerking daarvan in doelstellingen,
aantoonbaar in direct verband gebracht met het opleidingsprogramma en met de daarbinnen

werkvormen.
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Facet 1.3. Oriëntatie HB0

Criteria
Het facet'Oriëntatie HBOMO'is beoordeeld aan de hand van de volgende NVAO-criteria:

HBO
. Ziin de beoogde eindla¡nalificaties van de opleiding mede ontleend aan de door (of in

samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of
beroepscompetenties?

. Heeft de HBO-bachelor de kwalificaties voor het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar in

een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een HBO-opleiding

vereist is of dienstig is?

Bevindingen
Het beroepsprofiel en de daarmee samenhangende beroepscompetenties van de opleiding beschrijven een

hoog niveau van beroepsuitoefening (zie onder facet 1.1.) en sluiten aantoonbaar aan (zie onder facet 1.2.)

bij de beschr'rjving van het bachelor niveau in de Dublin Descriptoren. Daarmee is aangegeven dat de

opleiding gerekend kan worden tot het hoger onderwijs.

De opleiding heeft de Dublin Descriptoren rechtstreeks in verband gebracht met het programma en met de

daarin gehanteerde werkvormen. Via de competentiematrix wordt dit verband expliciet en inzichtelijk

gemaakt. Op deze wijze heeft de opleiding de dimensie hoger onderwijs aantoonbaar in haar programma

verankerd.

De competenties van de opleiding zijn geformuleerd in termen van beroepscompetentles die aantoonbaar
(zie 1.1) in samenspraak met het beroepenveld zijn opgesteld en door dat beroepenveld zijn gevalideerd

zowel landelijk als regionaal. Daarmee is op het niveau van opleidingsdoelstellingen de oriëntatie op het

werkveld geborgd.

Het niveau van de afgestudeerde bedrijfskundige kenmerkt zich door het zelfstandig oplossen van

beroepsproblemen, en het ontwerpen en evalueren van oplossingen. De opleiding heeft in het

opleidingsprogramma het niveau als volgt beschreven:

Niveau l
De student is in staat op basis van aangeleverde gegevens onder begeleiding in een niet-complexe situatie

het aangegeven beroepsproduct op te stellen. Het gaat om een standaardaanpak, waarbij het aantal

variabelen gering is en wordt aangeleverd. De uitkomst is in de meeste gevallen eenduidig. Trefr¡r¡oorden

hierbij zijn: uitvoeren, in opdracht van.

Niveau 2

De student is in staat in een meer complexe situatie met een redelijke mate van zelfstandigheid het

aangegeven beroepsproduct op te stellen. Het uitgangspunt is nog steeds een standaardaanpak, waarbij de

mogelijkheid van een creatieve oplossing op prijs wordt gesteld. Van de student wordt verwacht dat hij

effectief gedrag vertoont op basis van eigen initiatief. Trefiruoorden hierbij zijn: oplossen, analyseren.

Niveau 3

De student is in staat zelfstandig op basis van specialistische kennis een advies uit te brengen in complexe

situaties. Het uitgangspunt is dat het niet langer een standaardroutine is die wordt gevolgd, maar dat een

creatieve oplossing is gewenst. Er is dan ook niet langer sprake van een eenduidige uitkomst. Het aantal

variabelen, waarmee de beginnende beroepsbeoefenaar te maken heeft, is groot. Trefrruoorden hierbij zijn:

I ontwikkelen.
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Niveau 4

De student is in staat kennis uit diverse bronnen en gebieden te koppelen en kan zelf conclusies trekken en
nieuwe inzichten verwerven. De student ls in staat effectief gedrag van anderen in de directe werkomgeving
te versterken, in het bijzonder door voorbeeldgedrag. Hij weet hierbf anderen binnen de organisatie te
inspireren en daarmee binnen (het onderdeel van) de organisatie het niveau van de competent¡e te
verhogen. Trefr¡roorden hierbij zijn: integreren, ontwikkelen, transfer van kennis en vaardigheden,nieuwe
kennis genereren.

De afgestudeerde bedrijfskundige komt in het beroepenveld terecht op verschillende functies, zo geeft de
opleiding aan. Hierbij sluit de opleiding Bedrijfskunde van de NHA aan bij de beroepsrollen die het LOO-MER
onderscheidt. De bedrijfskundige als:

' intermediair: dit is iemand die tot taak heeft een brug te slaan tussen de processen van twee afdelingen
of organisaties' Daarnaast kan de intermediair als aanspreekpunt fungeren voor klanten binnen een
organisatie. Voorbeelden: intercedent, schadebeoordelaar;

' adviseur (op organisatorisch of beleidsniveau): vanuit het vermogen om problemen geintegreerd te
benaderen of vanuit een specifieke deskundigheid op het gebied van organisatiekunde; Voorbeelden:
junior organisatieadv¡seur, beleidsmedewerker bij centrale en lagere overheden.

I managementondersteuner: ondersteunt een manager bij zijn werkzaamheden. Dit varieert van
informatie inwinnen en beleid voorbereiden tot proces bewaken. Voorbeelden: assistant to the
ma nager, projectsecreta ris;

' resultaatverantwoordelijke: is verantwoordelijk voor een afgebakend gebied in een organisatie en heeft
om de te nemen.de beslissi

Oordeel: voldoende
Het auditteam kwalificeert dit facet voor beide varianten van de beoogde opleiding als voldoende en wel op
grond van de volgende observaties:

' de opleíding heeft de set competenties ontleend aan het door het relevante beroepenveld opgestelde
beroepsprofiel;

' in de van dit beroepsprofiel afgeleide opleidingsspecifieke kwalificaties wordt ook het niveau van de
beginnende bedrijfsku ndige geformuleerd;

' het auditteam constateert dat beide varianten van de opleiding het landelijk overeengekomen
beroepsprofiel in het programma hebben verankerd en daarbij ook het beroepenveld hebben
betrokken.

"DOE VO LDOEATTENDSAMENV OORDEEL TETLILS GN OPLEEN DING NDE
onderwerp "Doelstellingen opleiding" voor beide varianten van de beoogde

' de opleiding heeft zicht op de ontwikkelingen in het bedrijfskundig domein en zij heeft haar inzicht wat
het bereik betreft vertaald naar de opleidingsdoelstellingen en naar de deeltijd-/duale
programmaonderdelen;

' de opleiding beschikt over contacten met het relevante werkveld die in de vorm van een reeds

Het auditteam beoordeelt het
opleiding als voldoende:

bestaande maar verder uit te breiden nveldcommissie vorm
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Onderwerp 2: Programma
Dit onderwerp kent zes facetten:

1. Eisen HBO/WO;2. Relatie tussen doelstellingen en programma;3. Samenhang programma;

4. Studielast; 5. lnstroom; 6. Duur.

Facet 2.1. Eisen HBO/llllO
Criteria
Het facet'Eisen HBO'is beoordeeld aan de hand van de volgende NVAO-criteria:

HBO
. Vindt kennisontwikkeling door studenten plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk

ontwikkeld studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast)

onderzoek?
. Heeft het programma aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied / de

discipline?
. Waarborgt het programma de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft het aantoonbare

verbanden met de actuele

Bevindingen
De HBO Bedrijfskundeopleiding wordt aangeboden in een deeltijd- en duale variant, afstandsonderwijs en

sluit zoveel mogelijk aan bij de werksituatie van de studenten. De onderwijseenheden zUn afgestemd op de

beroepspraktijk. De opleiding in deeltijd- en duaal afstandsonderwijs richt zich in eerste instantie op

studenten die reeds een baan hebben in een aan de opleiding gerelateerd werkveld en het hbo-

bedrijfskunde diploma willen behalen. Daarom heeft de opleiding gekozen voor een onderwijsopzet met de

volgende kenmerken:
r compact en praktijkgericht;

' zelfi¡rerkzaamheid;
. studeren vanuit de eigen werkprakt'rjk;
. mogelijkheid om in drie jaar af te studeren;
. ondersteuning door informatie- en communicatietechnologie.

Het auditteam heeft de beschikking over een gedigitaliseerde versie van een belangrijk deel van het

studieprogramma. Tot de studieonderdelen waar het auditteam inzage in heeft gehad behoren:

Bedrijfseconomie, Bedrijfkunde, Belastingrecht, Marketingmanagement, Bedrijfsadministratie, Communicatie

en Algemene managementvaardigheden. Het aud¡tteam constateert dat de studieonderdelen

Bedrijfseconomie, Bedrijfsadministratie en marketing een goed niveau bezitten waarbij de stof op een

degelijke wijze is beschreven. Wellicht is de benadering wat'ouderwets'en zouden recente ontwikkelingen

sneller in het studiemateriaal opgenomen moeten worden waarbij sprake is van een duidelijk focus op de

doelgroep waarop de opleiding zich richt. Het studieonderdeel Recht bezit de klassieke EJ-opbouw waarbij,

zo constateert het auditteam, een aantal voor het vakgebied Bedrijfskunde overbodige rechtsgebieden zoals

strafrecht eruit gehaald kunnen worden. Het vak Bedrijfsrecht wordt verder verdiept naar lnternationaal

Ondernemingsrecht. Er is duidelijk sprake van HBO-niveau. Het studieonderdeel Algemene management

vaardigheden zou naar de mening van het auditteam op onderdelen naar een hoger niveau getild moeten

worden. Dit kan bijvoorbeeld door teksten te voorzien van publicaties van wetenschappers die de

grondslagen hebben gelegd van de economische theorieën die behandeld worden. Managementtheorieën

en Organisatiekunde worden voldoende uitgediept. De lessen hierover vormen tevens een goed naslagwerk.

De opleiding wil, en het auditteam onderschrijft dit nadrukkelijk, Engelstalige literatuur opnemen in het

curriculum.
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De programmabeschrijving van de bedrijfskunde opleiding laat zien dat de opleidingsstructuur veel

openingen biedt naar de beroepspraktijkzoals blijkt uit de volgende opsomming van leerstofeenheden van

het studieonderdeel: lnleiding Bedrijfseconomie/ Financiële bedrijfsvoering:
. het praktisch kunnen toepassen van bedrijfseconomische kennis met betrekking tot het opstellen van

een investeringsbegroting, een financieringsplan, een exploitatiebegroting, een liquiditeitsbegroting en

een verwachte eindbalans;
. het praktisch kunnen toepassen van bedrijfseconomische kennis met betrekking tot o.a. de volgende

onderwerpen: ondernemingsvormen, investeringen in duurzame activa, werkkapitaalbeheer,

vermogensstructuur, beoordeling van de financiële structuur, management accounting,
kostenstructuur en kostprijs, kostensoorten, kostprijscalculatie en kostenverbijzondering, budgettering
en verschillenanalyse, direct cost¡ng en break even analyse.

De NHA kiest voor competentiegericht onderwijs: competenties met bijbehorende taken en praktijk- of
probleemsituaties (bijvoorbeeld in de vorm van simulatieopdrachten, zie hierna) vormen het uitgangspunt
van het opleidingscurriculum. Kennis, inzicht en vaardigheden zijn hierbij voorwaardel'rjk om eèn

competentie goed te beheersen. De verschillende onderwijseenheden vormen de basis voor het
opleidingsprogramma. Binnen het NHA-concept is in de onderwijseenheden voldoende plaats ingeruimd
voor de kennisinhoud en de beroepsgerichte vaardigheden die de uitgangspunten vormen voor het
curriculum.

Het auditteam heeft een aantal simulatieopdrachten bestudeerd en constateert dat deze van voldoende
niveau zijn. ln simulatieopdrachten wordt bijvoorbeeld de achtergrond van een organisatie beschreven, de
voorwaarden waaraan de uitwerking van de opdracht dient te voldoen en worden specifieke vragen gesteld,

bijvoorbeeld op het terrein van organisatie, bedrijfsvoering, informatie & control en financieel management.

De student dient zelfstandig de stof door te nemen. Het materiaal is daartoe geschikt gemaakt voor
zelfstudie. Daarnaast wordt gewerkt met praktijkopdrachten die in de eigen werksituatie worden uitgevoerd
(oction learning). De theorie wordt direct toegepast in de eigen organisatie, onder begeleiding van de docent
en lerend van de ervaringen van de leidinggevende en de collega's op de werkplek. De rol van de docent
bestaat naast de overdracht van kennis, vooral in het geven van feedback en coaching. lnformatie- en

communicatietechnologie (lCÐ wordt ingezet ter ondersteuning van de zelfstudie en action learning.

De student heeft de vrijheid om in het kader van de door hem gekozen specialisatie twee onderwijs-
eenheden te vervangen door onderwijseenheden die meer in de lijn liggen van de persoonlijke specialisatie.

Evenals in de werkelijkheid staan de verschillende vakgebieden binnen een onderwijseenheid niet los van

elkaar, maar is er een duidelijke relatie en integratie tussen de afzonderlijke vakgebieden. ledere

onderwijseenheid bestaat uit een aantal toetseenheden. Een toetseenheid is een cluster van leerstof die
afgerond wordt met een beoordeling. ln de meeste gevallen zal de beoordeling gebeuren op basis van een

schriftelijk tentamen en een afsluitend e action learnrng opdracht. Door middel van de action learning

opdracht wordt de theorie gekoppeld aan de beroepspraktijk. lndien de beoordeling voldoende is, krijgt de

student de studiepunten toegekend.

Centraal in het stud¡eprogramma voor deeltijd en duaal staat de dagelijkse praktijk van de student.
Het auditteam acht dit een sterk punt van de beide varianten, omdat daardoor de interactie tussen theorie
en praktijk op een voor de student herkenbare en inzichtelijke wijze plaatsvindt. Bovendien worden door
deze aanpak de noodzaak tot en de functie van (theoretische) kennisverwerving voor de student duidelijk,
hetgeen de intrinsieke mot¡vatie van de deeltijd- en duale student, die in de regel ouder is dan de

voltijdstudent bevordert.
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Studenten dienen tijdens hun werk voor de leidinggevende zg.'ervaringsverslagen'te maken waarin zij hun

uit te voeren taak beschrijven, de omgeving waarbinnen zij deze taak dienen uit te voeren en hun

activiteiten beschrijven.

Samenvattend concludeert het auditteam dat de opleiding Bedrijfskunde (deeltijd en duaal) over voldoende

mogelijkheden beschikt voor de student om zich te scholen (en geschoold te worden) in frequente en

voldoende interacties met de k.

Oordeel: voldoende
Het auditteam kwalificeert dit facet voor beide varianten van de beoogde opleiding als voldoende en wel op

grond van de volgende observaties:
r het programma van beide varianten van de opleiding biedt de student gestructureerde mogelijkheden

om zijn kennis te ontwikkelen in interactie met het beroepenveld;
. de gebruikte vakliteratuur en het studiemater¡aal zijn in voldoende mate exemplarisch voor het domein

de.
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Facet 2.2. Relatie tussen Doelstellin en mma
Criteria
Het facet'Relatie tussen Doelstellingen en Programma'is beoordeeld aan de hand van de volgende NVAO-
criteria:

' Weerspiegelen het beoogde programma, het didactisch concepÇ de werkvormen en de wijze van
toetsing de te bereiken eindkwalificaties van de opleiding?

' Ziin de te bereiken eindlnnalificaties aantoonbaar vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het

Bevindingen
De samen met het beroepenveld opgestelde eindkwalificaties van de opleiding zijn uitvoerig
gedocumenteerd. Deze documentatie bevat o.a. een onderliggende beschrijving van de beroepsspecifieke
ontwikkelingen die wijzen naar een toenemende behoefte van organisaties hun bedrijfsprocessen te
integreren met een informatievoorziening die gericht is op zowel ¡nterne integratie als externe integratie.
Het onderwijsprogramma sluit hier goed bij aan. Elke onderwijseenheid is gericht op een leerdoel (het
verwerven van een of meer deelcompetenties) en op het maken van een beroepsproduct, individueel of in
groepsverband.

De opleiding heeft per studieonderdeel aangegeven welke leerdoelen bereikt d¡enen te worden alsmede
verkortde inhoud van het betreffende studieonderdeel beschreven. Daarnaast is perstud¡eonderdeel de
'gerelateerde kerntaak'geformuleerd, de'gerelateerde competenties', de plaats in het curriculum en het
studiemateriaal. Het auditteam constateert dat de opleiding er op deze wijze in voldoende mate ¡n is
geslaagd op alle niveaus binnen het deeltijd-/dualeprogramma de functionaliteit van de studieonderdelen
ten opzichte van elkaar ( per studieonderdeel is behalve de plaats in het curriculum ook de benodigde
voorkennis beschreven) en in het perspectief van de competenties voldoende inzichtelijkte maken.

De competentiematrix verschaft een systematisch overzicht van de relatie tussen de onderscheiden
competenties en de leerdoelen op semester- en blokniveau. Ook zijn deze doelstellingen voor elk blok op
gedetailleerde wijze geoperationaliseerd naar project-, praktijktrainingen en moduleniveau. Uit de
beschrijving van de studieonderdelen heeft het auditteam voldoende inzicht gekregen in de opbouw en
kwaliteit van het studieprogramma. De'gerelateerde competenties'zijn op een duidelijke wijze
geformuleerd. Voor het studieonderdeel Bedrijfsethiek gelden bijvoorbeeld de volgende'gerelateerde
competenties'. De bedrijfskundige:

' is in staat om op adequate wijze in besluitvormingsprocessen bewust om te gaan met ethische
dilemma's;

' heeft inzicht in de relevantie van ethische dilemma's in (eenvoudige) besluitvormíngsprocessen, maakt
een overwogen keuze en handelt hiernaar;

r bouwt op systematische wijze een morele argumentatie op;
. onderscheidt persoonlijke motieven en zakelijke motieven;
. bewaart zorgvuldigheid in omgang naar anderen;
I gaat analytisch te werk bij de waardenbepaling van een bepaald gedrag van een bepaalde actor in het

besluitvormingsproces.

De vormgeving van de studieonderdelen, zo heeft het auditteam kunnen constateren, gaat ult van een
leeromgeving (de werkplek van de student) waarin het leerproces van de student centraal staat en waarb'rj
de kennis (verworven v¡a ondersteunende studieonderdelen) en de vaardigheden door de student in stelling
moet worden gebracht wil deze de opdrachten kunnen uitvoeren.
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De inhoud en de vormgeving van de afzonderlijke modulen bieden de studenten de gelegenheid de vereiste

deelcompetenties te verwerven. De studieonderdelen worden naarmate de opleiding vordert, zo blijkt uit de

programmabeschr'rjving, complexer en deze ordening maakt het de student mogelijk alle eindkwalificaties

op het vereiste niveau te verwerven.

De werkplek evenals de afstudeeropdracht vormen de belangrijkste instrumenten om de competent¡es te

ontwikkelen en de kennis, het inzicht en de vaardigheden die in de opleiding apart zijn aangeboden, te

integreren binnen de context van de beroepspraktijk.

Verschillende opleidingsmodulen zijn samengevoegd tot thema's, waarb'rj per thema integrerende en

praktijkgerichte leertaken worden aangeboden, waarbij de student zijn uitvoeringsresultaten inclusief de

beoordelingen dient op te slaan in zijn portfolio.

De student zal vooral via de "Action Learning"-spdrachten gevraagd worden in de eigen organisatie na te

gaan waar de benodigde informatie te vinden is en hoe deze te gebruiken is bij de realisatie van een

beroepsproduct. De meeste toetseenheden bevatten één of meerdere casussen. De studenten sturen hun

oplossing van de casus naar de docent. Gedurende een bepaalde periode kunnen de studenten met elkaar,

eventueel ook met de docent, via het forum de casus bespreken en antwoorden formuleren. De studenten

ontvangen van hun medestudenten de naam en het e-mailadres. De docent verspreidt na afloop van een,

door de docent vast te stellen periode, het'ideaalantwoord'.

Docenten zijn op afstand beschikbaar (Studentenplaza) om eventuele vragen te beantwoorden. Het aantal

vragen van een student aan de docent zal worden gemaximeerd en de reactietijd van de docent op een

vraag van een student zal in overleg tussen student en docent worden bepaald. ln principe zal de docent niet

telefonisch benaderbaar zijn voor vragen van studenten.

De opleiding Bedrijfskunde maakt gebruik van een digitale leeromgeving. De belangrijkste kenmerken

hiervan zijn:
. actief leren en ervaringsleren: Het zwaartepunt ligt op zelfstudie; Studenten kunnen eigen

praktijkervaringen inbrengen en onderling uitwisselen;
. leren met begeleiding: de docent als de begeleider kan de student via de digitale leeromgeving

begeleiden. Hierbij is het portfolio (zie 4.2) een belangrijk begeleidingsinstrumenU
. de digitale leeromgeving biedt de student de gelegenheid om bronnen en informatie toe te voegen aan

de leerstof;
. de digitale leeromgeving is een middel om studenten te laten samenwerken en zij kunnen hiervoor ook

persoonlijke mappen beschikbaar maken.

Samenvattend komt het auditteam tot de conclusie dat de vormgeving van de studieonderdelen uitgaat van

een leeromgeving voor beide opleidingsvarianten waarin het leerproces van de student centraal staat.

Kennis en de vaardigheden moeten door de student worden toegepast, wil deze de projectopdrachten met

succes kunnen uitvoeren. De inhoud en de vormgeving van de afzonderlijke studieonderdelen bieden de

studenten de gelegenheid de vereiste deelcompetenties te verwerven. De verschillende studieonderdelen

worden wat inhoud betreft complexer naarmate de opleiding vordert, zo blijkt uit de

programmabeschrijving, hetgeen het de student uiteindelijk mogelijk maakt alle eindkwalificaties op het

vereiste bachelorniveau te verwerven. Zoals eerder aangegeven, heeft de opleiding de landelijk vastgestelde

com rn een met kernformulerin
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Oordeel: voldoende
Het auditteam kwalificeert dit facet voor beide varianten van de beoogde opleiding als voldoende en wel op
grond van de volgende observaties:
r het studieprogramma en de leerdoelen van de verschillende studieonderdelen zijn in termen van

inhoud, omvang en niveau een voldoende concretisering van de competenties;

' de inhoud en vormgeving van de afzonderlijke studieonderdelen en projecten alsmede hun plek binnen
het totale programma, stellen de student in staat de geformuleerde competenties op HBO-niveau te
verwerven.
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Facet 2.3. Sa

Criterium
Het facet'samenhang Programma'is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium:

7. ls het

Bevindingen
De voor de opleiding Bedrijfskunde geldende algemene HBO-competenties en specifieke beroeps-

competenties ztln,zoals reeds in deze rapportage bij onderwerp 1 is aangegeven, door het werkveld

gevalideerd. De eisen die aan een afgestudeerde Bedrijfskundige worden gesteld, zijn beschreven in

onderlinge samenhang. De opleiding heeft de set competenties per studieonderdeel concreet uitgewerkt

naar leerdoelen per studieonderdeel. Deze leerdoelen nemen in complexiteit toe om in de afstudeerfase het

HBO-eindniveau te bereiken. Daardoor is er een duidelijke samenhang in de leerdoelen en is de verticale

samenhang binnen het programma tussen de onderscheiden projecten in voldoende mate geborgd.

Het auditteam heeft dit geconstateerd na bestudering van de opleidingsschema's en het curriculum.

De NHA kiest voor een vorm van competent¡egericht onderwijs. Competent¡es met bijbehorende taken en

praktijk- of probleemsituaties vormen het uitgangspunt van het opleidingscurriculum. De verschillende

onderwijseenheden vormen de basis voor het opleidingsprogramma. Binnen het NHA-concept is in de

onderwijseenheden voldoende plaats ingeruimd voor de kennisinhoudelijke en de beroepsgerichte

vaardigheden die de uitgangspunten vormen voor het curriculum.

De integratie van vak en beroep wordt vormgegeven in het opleidingsprofiel, dat bestaat uit vier leerlijnen:

de conceptuele leerlijn (vakinhoud, vakvaardigheden en vakinzicht (60 procent van de studiepunten), de

integratieve leerlijn (leren van integrerende studieopdrachten die gebaseerd zijn op reële problemen uit de

praktijk (20 procent van de studiepunten), beroepsvaardigheden (15 procent van de studiepunten) reflectie-

en studieloopbaanleerlijn waaronder portfolio e.d. (5 procent van de studiepunten).

Uit de programmabeschrijving blijkt dat de opleiding een thematische opbouw kent. Door deze thematische

structuur heeft de opleiding een instrument om de onderlinge samenhang tussen de onderscheiden (aan

deelcompetenties gekoppelde) programmaonderdelen te realiseren. Daardoor wordt de horizontale

samenhang bevorderd. De onderscheiden competenties komen cyclisch aan bod, wat de verticale

samenhang tussen de programma onderdelen versterkt. De term'cyclisch'verwijst naar het steeds

complexer worden van/het steeds verder uitdiepen van de verschillende studieonderdelen.

Niet alleen in de programmabeschrijving maar ook in de detailinformatie op moduleniveau, wordt de

samenhang zichtbaar gemaakt. En wel als volgt:

' de modules waaruit het programma is opgebouwd, zijn wat inhoud en thematiek betreft ontleend aan

bepaalde specifieke deelcompetenties zoals beschreven in de eindkwalificaties;
. kernelement in de vormgeving van elke praktijkmodule is een interactie tussen theorie en praktijk resp.

de werkplek van de studenU
. de praktijkmodules zijn gericht op het maken van beroepsproducten hetgeen impliceert dat studenten

leren kennis en vaardigheden uit verschillende deelgebieden te integreren;
. de modules zijn zodanig ontworpen en in het opleidingsprogramma gepositioneerd datzij ten opzichte

van elkaar een voorbereidende dan wel verdiepende functie hebben in het leerproces van de student;
. de begeleiding door docenten is (ondermeer) gericht op het bewaken van de samenhang in de

individuele leerroute van de student;
. de modules tezamen bestrijken alle deelcompetenties zoals opgenomen in de set competenties.
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ln verticale ztn ts VE rder 5prake van een toeneme nde complexiteit VA n in houd, vraagstell en context. ln deng
eerste fase VA n de studie komen stud ieonderdelen aan bod zoa ls Financiële Bedrijfsvoeri Ma nagement,ñ9,
lnformatie en Com mun icatie en Organi satie en bed rijfsvoering. ln de late re fase van de studie komen meer
complexe studieonderdelen aan bod zoals Organisatie en beleidscyclus waarbij wordt ingegaan op de
ondernemingsstrategie en planning & control. ook wordt dan aandacht besteed aan risicoanalyse, enterpr¡se
risk management en bedrUfsanalyses. ln de hoofdfase werkt de student aan verdieping en verbreding van
zijn competenties. Zowel de projectopdrachten als het flankerend onderwijs lopen op in niveau en
complexiteit.

ln het leerlijnenmodel wordt gewerkt met opdrachten en toetsen/tentamens die de student ¡n staat stelt zich
de competent¡es van de startbekwame beroepsbeoefenaar en de daarvoor benodigde bouwstenen eigen te
maken. De opdrachten zijn gerelateerd aan de beroepspraktijk. Elke opdracht is voorzien van specificaties
waaraan de student moet voldoen. De specificaties zijn gerelateerd aan de kerntaken, kernopgaven en de
competentiegebieden uit het beroepsprofiel en zijn vastgelegd in het beoordelíngsmodel voor de
certificeerbare eenheden' De tentamens hebben betrekking op de voorwaardelijke kennis, het inzicht en de
vaard eden die om de kerntaken naar behoren te kunnen uitvoeren.

Oordeel: voldoende
Het auditteam kwalificeert dit facet voor beide varianten van de beoogde opleiding als voldoende en wel op
grond van de volgende observaties:

' de inhoud en planning van het studieprogramma van beide varianten van de opleiding zijn op een
consistente wijze op elkaar afgestemd, waardoor de programmaonderdelen (theorie, praktijk en
projecten) tezamen een voldoende coherent geheel vormen;

' in het studieprogramma zit voldoende 'pure vakinhoud' hetgeen et zotgvoor draagt dat studenten
beschikken over een voldoende solide kennisbasis om hier vervolgens in de praktijk/de eigen
werksituatie mee aan de slag te kunnen;

' de leerstofordening waarborgt een horizontale samenhang tussen theorie, praktijk en projecten;
' de leerdoelen en de daaraan gerelateerde beroepsproducten nemen in complexiteit toe, hetgeen de

verticale.samenhan bevordert.
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Facet 2.4.Studielast
Criterium
Het facet'studielast'is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium:
. ls het beoogde programma studeerbaar doordat factoren die betrekking hebben op dat

ramma en die de belemmeren, zoveel worden enomen?

Bevindingen
ln de informatie over deeltijd- en duale opleiding wordt de opbouw van het programma en de regelingen

rond de opleiding beschreven. Dit is op een adequate wijze gebeurd. De studielast van elk

onderwijsonderdeel is in de onderwijs- en examenregeling (OER), de studiegids en de studentenhandleiding

uitgedrukt in studiepunten. De studielast bestaat uit 240 studiepunten waarvan de propedeuse 60 EC omvat

en de hoofdfase 180 EC's.

De opleiding HBO Bedrijfskunde van de NHA heeft een studieprogramma dat wat studieduur betreft ten

minste drie tot vier jaar en maximaal zes jaar omvat. Studenten zonder relevante werkplek moeten er

rekening mee houden dat voor hen de opleiding, inclusief stage, ten m¡nste vier jaar duurt.

Binnen een studiejaar is de studielast gelijkmatig over het jaar verspreid, dat wil zeggen dat elk

onderwijskwartaal ca.15 EC's omvat. Het auditteam heeft modulewijzers bestudeerd waarin de verschillende

studieonderdelen beschreven zijn. Hieruit is gebleken dat de opleiding die aspecten die de studielast mede

bepalen heeft uitgewerkt. Zo heeft de student voorafgaand aan het volgen van een studieonderdeel inzicht

in de wijze van toetsing, het aantal studiepunten en is de studiebelasting uitgewerkt in:

. aantal uren bestuderen van theorie.

. aantal uren maken oefenopgaven en inzendopgaven.

. aantal uren voorbereiden tentamen.

. aantal uren schriftelijk tentamen.

Bij de opzet van het programma van HBO Bedrijfskunde is ervan uitgegaan dat de studenten I2 tot 16 uur

per week thuis aan de studie besteden, onder voorwaarde dat studenten werkzaam zijn op een

opleidingsgerelateerde werkplek en ervan u¡tgaande dat de student 48 weken per jaar aan de studie

besteden.

De vormgeving/structurering van de cursorische (studie) materialen is in lijn met het principe van zelfstudie,

zelfsturing en zelftoetsing. De studenten kunnen, na inschrijving, in eigen tempo studeren en tentamens

afleggen voor de toetseenheden (modules) waarvan zij verwachten voldoende kennis, inzicht en ervaring te

hebben.

Tijdens de (verplichte) Studie en Beroepenoriöntatiedag (SBO) bij aanvang van de studie krijgen studenten

informatie en uitleg wat betreft de digitale leeromgeving (Studentenplaza). Binnen de digitale leeromgeving

is er o.a. ruimte voor:
. mededelingen.
. forum.
. CV's docenten.

' handige links en bronnen.
. handleidingen.
. proefexamens.

' zelfstudieopdrachten.
. leertaken/huiswerkopdrachten.

ro.
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De NHA wil van haar studenten weten hoe zij de praktische toepasbaarheid van de opleiding ervaren.
H¡ertoe gebruikt de NHA een enquêteformulier waarin ze studenten verzoekt hun bevindingen kenbaar te
maken. Deze gegevens dienen enerzijds om de betrokken opleiding índien nodig bij te stellen, anderzijds
kan de verkregen informatie een aanzet zijn om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. op dit terrein heeft
de NHA al een ruime ervaring: zij houdt nauwkeurig bij in welke mate studenten in staat z¡jn de verschillende
studieond erde len ze lfsta nd i9 te verwerken en wat de kwal ¡te¡t is van de door haar aangeboden
stud

Oordeel: voldoende
Het auditteam kwalificeert dit facet voor beide varianten van de beoogde opleiding als voldoende en wel op
grond van de volgende observaties:

' het auditteam stelt vast dat de opleiding zowel op student- als op programmaniveau systematisch
aandacht besteedt aan de relatie tussen de formele en de feitelijke studielast;

' de opleiding beschikt over informatie om op student- en op programmaniveau de factoren die de
studievoortgang belemmeren, te ¡dentif¡ceren en op basis daarvan in overleg met de individuele
student maatregelen te treffen;

' de student krijgt door de bestudering vooraf van de modulewijzers voldoende inzicht ¡n de te
verwachten studielast.
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Facet 2.5.lnstroom
Criterium
Het facet'lnstroom'is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium:

' Sluit het programma qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de instromende studenten:

HBO-bachelor: WfO, HAVO, middenkaderopleiding of specialistenopleiding (WEB) of daarmee

vergeliikbare kwalificaties, blijkend uit toelatingsonderzoek?

Bevindingen
Op basis van het gekozen didactische concept wil de NHA op innovatieve wijze vormgeven aan het

leerproces, mede door middel van de didactische werkvorm "Action Learning". Dit betekent voor de student:
. dat deze zich bij aanvang van de opleiding desgewenst kan laten testen om op maat te bepalen welke

vrijstellingen vanwege reeds verworven competenties kunnen worden verleend en welke modules van

de gewenste hbo-opleiding van de NHA nog gevolgd moeten worden;
. dat hij of zij door het succesvol afleggen van de examens voor de gevolgde module(s) in combinatie met

de vrijstellingen uit de EVC-procedure het hbo-getuigschrift op effectieve en efficiënte manier kan

behalen;

de NHA houdt rekening met kennis en ervaring die de student reeds heeft. De student volgt daardoor in een

aantal gevallen niet alle modules. Dat betekent een grote tijdwinst. De student bepaalt (in overleg met

zijn/haar leidinggevende) in grote mate zelf wanneer er geleerd wordt, door de gekozen vorm van

'Afstandsonderwijs' is deze niet afhankelijk van lesdagen die door het opleidingsinstituut c.q. de docent

worden vastgesteld.

De opleidingsbehoefte van de meeste studenten uit de doelgroep van de NHA zal veelal liggen op het

terre¡n van 'opscholing'. Toch maakt de opleiding een onderscheid tussen deeltijd- en duale studenten.

Eerstgenoemde richten zich met name op bijscholing, zij blijven in de regel werken bij het bedrijf. Duale

studenten daarentegen richten zich meer op omscholen: zij ambiëren een andere functie en volgen daarom

een duaal traject.

Studenten van de NHA hebben in de regel al een initiële opleiding gevolgd, waarbij het regelmatig zal

voorkomen dat zij deze opleiding niet afgerond hebben. Bovendien zullen de studenten van de NHA voor

het overgrote deel werkzaam zijn in de beroepspraktijk en in meer of mindere mate beschikken over

relevante praktijkervaring. Hierdoor zullen studenten over het algemeen expliciet dan wel impliciet bepaalde

voorkennis hebben voor de opleiding die zij wensen te gaan volgen.

Ook het doelgroepenbeleid van de NHA is gericht op flexibel studeren naar tijd, tempo en plaats, met als

resultaat individuele leerroutes. Dit beleid, zo geeft de opleiding aan, rechtvaardigt de keuze voor een

combinatie van het zelfstandig leren concept met het ervarend leren concept.

Een relevante werkomgeving en het gebruik van activerend, beroepsgericht leermateriaal in combinatie met

praktijkgerichte opleidingsvormen moet ertoe leiden dat de studenten van de NHA zich actief en

competentiegericht ontwikkelen tot startbekwame beroepsbeoefenaren op bachelorniveau.

De volgende in Nederland afgegeven diploma's geven studenten toegang tot de opleiding:
r VWO;

. havo;
¡ mbo, niveau 4;
r een met bovenstaande gelijk te stellen diploma;

riften van een niveau dan die
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Ontheffing van de wettelüke eisen is mogelijk voor diegenen die op het moment dat zij met de studie willen
beginnen 21 iaar of ouder zijn. ln dat geval wordt in een toelatingsonderzoek nagegaan of iemand geschikt
is voor de opleiding HBO Bedrijfskunde. Bij dit toelatingsonderzoek moet de student blijk geven van:
. voldoendealgemeneontwikkeling;

' voldoende kennis van de Nederlandse taal bezitten om het ondenruijs te kunnen volgen;

' werkzaam zijn in een aan de opleiding gerelateerde werkomgeving waarin action learning opdrachten
verricht kunnen worden, of bereid zijn gedurende het laatste of voorlaatste jaar van de opleiding een

stage te lopen van minimaal een halfjaar, gedurende welke stage een aantal act¡on learning opdrachten
alsnog moeten worden uitgevoerd.

Studenten kunnen een vrijstelling krijgen voor de stage indien zij:

' minimaal voor 0,5 fte werkzaam zijn in een opleidingsgerelateerde werkomgeving die zich leent voor
het kunnen uitvoeren van act¡on learning opdrachten, en

' minimaal één jaar fulltime relevante werkervaring hebben opgedaan voorafgaand aan de opleiding.

Om vast te kunnen stellen of een student in aanmerking komt voor een vrijstelling van de stage, zal een
vrijstellingsonderzoek worden gehouden. Op basis van dit onderzoek ontvangt de kandidaat-student een
advies van de opleidingscoördinator. Dit advies kan inhouden dat de student in een aantal gevallen in plaats
van de action learning opdrachten uit het tweede studiejaar een aantal simulatieopdrachten moet uitvoeren

Voorafgaand aan het vrijstellingsonderzoek zal de student worden verzocht schriftelijk informatie te
verstrekken over zijn vooropleiding, werkervaring en werkplek door middel van een werkplekscan (zie

hierna). Als de werkgever van de student het op prijs stelt dat er binnen de action learnrng opdrachten
vertrouwelijk wordt omgegaan met informatie, kunnen daaromtrent tijdens het vrijstellingsonderzoek en/of
de werkplekscan afspraken worden gemaakt tussen de student, de werkgever en de opleiding.

Op grond van een werkplekscan wil de opleiding inzicht krijgen in de werksituatie van de student. Met name
wil de opleiding de relevantie van de werkcontext beoordelen en de mogelijkheden om de algemene
competent¡es binnen deze context te ontwikkelen. Het auditteam heeft de werkplekscan beoordeeld als

Oordeel: voldoende
Het auditteam kwalificeert dit facet voor beide varianten van de beoogde opleiding als voldoende en wel op
grond van de volgende observaties:
. de opleiding heeft voldoende zicht op de herkomst van de studenten;

' brj vrijstellingen is de opleiding voldoende streng bij het oordeel wel of geen vrijstelling;
¡ wat vorm en inhoud betreft wordt in het opleidingsprogramma voldoende rekening gehouden met de

verschíllen in de nkwalificaties van de instromende studenten.
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Facet 2.6. Duur
Criterium
Het facet'Duur'is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium:3
. Voldoet de opleiding aan de formele eisen m.b.t. de omvang van het curriculum:

HBO-bachelor: 240 ECTS-studiepunten?

Oordeel: voldoende
Het auditteam heeft geconstateerd, dat de beide varianten van de beoogde opleiding een omvang hebben

van 240 EC, reden dit facet voor beide varianten als voldoende te kwalifìceren.

3 ln feite gaat het hier n¡et om een criterium, maar om een formele vereiste.

Bevindingen
Het studieprogramma omvat 240 ECTS. Het propedeutisch examen voor de opleiding HBO Bedr'tjfskunde

bestaat uit de volgende onderw'rjseenheden (OE):

. OE 1: informatie en communicatie (1 5 ECTS)

. OE 2: financiële bedrijfsvoering (15 ECTS)

. OE 3: management (15 ECTS)

. OE 4: fiscaal/juridisch (15 ECTS)

De hoofdfase voor de opleiding HBO Bedrijfskunde bestaat uit de volgende onderwijseenheden
. OE 5: organisatie en bedrijfsvoering (15 ECTS)

. OE 6: organisatie en de markt (15 ECIS)

. OE7: organisatie en de samenleving (15 ECTS)

. OE 8: organisatie en personeel (15 ECIS)

. OE 9: organisatie en risico's (15 ECTS)

. OE 10: organisatie en verandering (15 ECTS)

. OE 1 'l: organisatie en beleidscyclus (15 ECTS)

. OE 12: vrije keuze (minor) uit Financieel management, Marketingmanagement,

Personeelsmanagement, Logistiek management (1 5 ECÏS)
. Praktijkmodule/stage (30 ECTS)

. Afstudeeropdracht (30 ECIS )

SAMENVATTEND OORDEEL,PROGRAMMA,,: VOLDOENDE

Het auditteam beoordeelt het Onderwerp "Programma" voor beide beoogde opleidingsvarianten als

voldoende gelet op de volgende overwegingen:
. het studieprogramma biedt voldoende aansluiting bij de beroepspraktijk waarin studenten die deze

studie volgen in de regel werkzaam zijn;
. het studieprogramma is in voldoende mate een uitwerking is van de doelstellingen die herkenbaar zijn

afgeleid van de landelijk vastgestelde set competenties, waarbij vakinhoudelijk sprake is van een

toenemende complexiteít naarmate de student vordert in de studie;
. de opleiding biedt voldoende aandacht aan de basisbegrippen op het terrein van Bedrijfskunde die

gedurende de studie verder worden uitgediept, hetgeen de verticale sarnenhang van het

studieprogramma adequaat reflecteert;
. studenten bepalen zelf in belangrijke mate hun studietempo;

het studieprogramma is vormgegeven op basis van een didactisch concept waarbij het verwerven van

alqemene, beroepsspecifieke en interdisciplinaire competenties centraal staan.
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Onderwerp 3: lnzet van Personeel
Het derde onderwerp bestaat uit drie facetten:

1. Eisen HBO/WO; 2. Kwantiteit personeel;3. Kwaliteit personeel.

Facet 3.1. Eisen HBO

Criterium
Het facet'Eisen HBO'is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium:
. Zal het onderwijs voor een belangrijk deel verzorgd worden door personeel dat een verbinding

legt tussen de opleiding en de beroepsprakijk?

Bevindingen
Vakinhoudelijk experts worden ingehuurd door de NHA en werken op freelance basis. De NHA zet b'rj de
uitvoering van de opleidingen docenten in verschillende rollen in; hoofddocent, vak- of moduledocent,
pra ktijkdocent, loopbaa n begeleider.

De vakdocenten voeren een deel van het onderwijs uit en zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de
studenten. Ook corrigeren zij de door de student ingeleverde huiswerkopdrachten en voorzien deze van
feedback. De praktijkdocenten verzorgen de vaardigheidstrainingen en voor het begeleiden van de
studenten tijdens de stage en het afstuderen, worden er aparte stage- en scriptieadviseurs aangesteld.

Uit gesprekken met het management en docenten is het auditteam gebleken dat de NHA voor de invulling
van het docentschap bij de opleiding Bedrijfskunde kiest voor (basis) docenten met een'brede'kijk op de
ontw¡kkelingen in het vakgebied. Bij de werving en selectie van docenten ligt een sterk accent liggen op een
'brede'en oriënterende invalshoek. Het auditteam merkt op dat wetenschappelijke oriëntatie van docenten
ook een belangrijk selectiecriterium moet vormen bij de nog te werven docenten.

De NHA beschikt over een ruim netwerk wat betreft docenten. Tijdens de audit is gebleken dat de NHA in

staat is om hieruit docenten te selecteren die in voldoende mate in staat zijn om de studieonderdelen te
verzorgen. Vaak betreft het docenten die zelf studiemateriaal hebben ontwikkeld dat naar het oordeel van
het auditteam er adequaat uitzag, zowel wat inhoud als wat vormgeving betreft.

Het auditteam heeft acht cv's bestudeerd van docenten. Het betreft onder andere het cv van een zelfstandig
adviseur bestuursrecht, onderwijsrecht en arbeidsrecht met ervaring binnen het onderwijs (secretaris CvB

van de voormalige Hogeschool Maastricht en directeur unit Welzijn Gilde Opleidingen Roermond), een
jurist/zelfstandig ondernemer, een econoom, een hbo'er afgestudeerd op het terrein van MER en een post-

hbo opleiding heeft gevolgd op het terrein van bedrijfsopleidingen en thans werknemer bij een consultancy
bureau, een historicus die thans verbonden is aan een Rijksscholengemeenschap en het cv van een docent
die opleidingen gevolgd heeft op het terrein van Handelswetenschappen en Moderne Bedrijfsadministratie.

De docenten van de opleiding hebben, zo concludeert het auditteam op basii van de netwerkoverzichten
waar het auditteam inzage in heeft gehad alsmede op basis van de mondeling verstrekte additionele
informatie tijdens de visitatie, ruim voldoende contacten met de beroepspraktijk. Ook hebben alle leden van

het docentencorps een uitgebreid professioneel netwerk.

De NHA heeft als beleid dat een groot deel van de docenten, naast hun docentschap, in de beroepspraktijk
werkzaam is. Dit stelt hen in staat om op een 'natuurlijke' manier de actuele beroepspraktijk en zijn
probleemstellingen in het programma te brengen. De docenten zijn bekend met het afständsonderwijs, zo is
het auditteam gebleken.

De NHA besteedt extra aandacht aan de digitale didactische competenties van de docenten die het
van de studenten vo door het van traini en.
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Het auditteam vindt het wel noodzakelijk dat er binnen het docententeam sprake zal zijn van voldoende

onderzoekservaring. Dit zit er thans in beperkte mate in. Mede gelet op de kwaliteit van de te leveren

afstudeerscripties is dit van belang. De opleiding geeft aan dat voor de begeleiding van de afstudeerscripties
qezocht zal worden naar coaches.

Oordeel: voldoende
Het auditteam kwalificeert dit facet voor beide varianten van de beoogde opleiding als voldoende en wel op

grond van de volgende observaties:

' de docenten van de opleiding onderhouden in voldoende mate contact met het werkveld;

' de docenten van de opleiding leggen een concrete verbinding tussen werkveld en programma;
. de docenten zijn in voldoende mate vakinhoudelijk en didactisch toegerust om de opleiding

Bedrijfskunde door middel van afstandsonderwijs te verzorgen;
. de onderzoekscomponent dient nog in het docententeam in voldoende mate ondergebracht te worden.
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Facet 3.2. Kwantiteit Personeel
Criteria
Het facet'Kwantiteit Personeel' is beoordeeld aan de hand van de volgende NVAO-criteria:
. Wordt er voldoende capaciteit vrijgemaakt om de nieuwe opleiding te kunnen starten?
. Wordt er voldoende capaciteit vriisemaakt om de nieuwe opleiding te kunnen continueren?

Bevindingen

De NHA beschikt over een uitgebreid netwerk waaruit zij docenten kan selecteren. Het aantal docenten dat

de NHA voor deze opleiding zal inschakelen hangt uiteindelijk af van het aantal ingeschreven studenten.

Thans gaat de opleiding uit van maximaal elf docenten. Hiertoe behoren ook docenten die betrokken zijn b'tj

de ontwikkeling van studiemateriaal. De NHA beschikt over voldoende vakinhoudelijke expertise en

financiële middelen om docenten in staat te stellen zowel hun werk te verrichten als docent en als

ontwikkelaar.

Docenten geven aan hoeveel uur per week zij in principe beschikbaar zijn voor de opleiding. De inzet van

docenten bij het ontwikkelen/bijstellen van studiemateriaal, het nakijken van opdrachten, het begeleiden

van studenten en het ontwikkelen van toetsen is goed in te plannen. De NHA beschikt daartoe over een

systeem dat de noodzakelijke en beschikbare capacite¡t monitort.

Voor de onderwijsondersteunende processen kan de NHA terugvallen op de eigen organisatie. Het

auditteam constateert dat er o dit terrein voldoende aan ts.

Oordeel: voldoende
Het auditteam kwalificeert dit facet voor beide varianten van de beoogde opleiding als voldoende en wel op

grond van de volgende observaties:
. binnen de opleiding wordt voldoende personeel ingezet om het opleidingsprogramma op het gewenste

niveau en met de gewenste kwaliteit te verzotgen;
. het auditteam heeft, aan de hand van de gesprekken en de reeds ontwikkelde documenten en

instrumenten, stateerd dat de NHA beschikt over een concreet
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Facet 3.3. Kwaliteít Personeel

Criterium
Het facet'Kwaliteit Personeel' is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium:

. ls het ¡n te zetten personeel gekwalificeerd voor een inhoudelijke, ondenrijskundige en

realisatie van het ma?

Bevindingen
Het personeelsbeleid van de NHA zorgt voor de instroom van personeel met de '...juiste houding en de

noodzakelijke capaciteiten en streeft daarbij naar de juiste man/vrouw op de juiste plek'. Tijdens de

loopbaan wordt aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering van het personeel. Voor de verzorging

van het onderwijs maakt de NHA gebruik van externe deskundigen. Dit alles, om de kwaliteit die de NHA aan

de klanten biedt, nu en in de toekomst te waarborgen.

De adjunct directeur van de NHA bepaalt in overleg met het afdelingshoofd de functie-eisen van de te

werven kandidaat. Dit heeft betrekking op het intern personeel. Dit gebeurt op basis van bestaande

functieprofielen tenzij het een geheel nieuwe functie betreft.

De NHA maakt gebruik van freelancers. B'rj vacatures wordt ook geadverteerd in de grote landelijke

dagbladen om te bewerkstelligen dat men een zo groot mogelijk bereik heeft voor het werven van

eerstegraads docenten. Naast de algemene informatie zoals die ook geldt voor het werven van intern

personeel wordt de volgende functie-informatie opgenomen:
. de auteur/docent/vakdeskundige moet eerstegraads bevoegd zijn;
. de auteur/docent/vakdeskundige moet beschikken over een ruime onderwijservaring, ervaring op het

gebied van ontwikkelen van cursusstof en het begeleiden van studenten;
. de auteur/docent/vakdeskundige dient te beschikken over een soepele en heldere schrijfstijl. Het

taalgebruik moet afgestemd zijn op het niveau van de cursist.

Voordat freelancers een raamcontract krijgen aangeboden, volgen zij dezelfde werving en selectiestappen

als bij het vaste personeel, waarbij de onderwijscoördinator als direct verantwoordelijke voor de kwaliteit van

de uitvoering van het onderwijs een belangrijke stem heeft in de uiteindelijke selectie.

Minimaal éénmaal per jaar organiseert het afdelingshoofd een functioneringsgesprek met de individuele

medewerker. Het verslag van het vorige functioneringsgesprek;
. functioneren van de medewerker;
. de wensen van de medewerker en de leidinggevende;
. eventueledeskundigheidsbevordering.

ln dit gesprek worden afspraken gemaakt ter verbetering van het functioneren en de voorwaarden die

hiervoor nodig zijn. De input voor het gesprek is de wijze waarop de uitvoering van het takenpakket door de

medewerker gebeurt. De afspraken daarover worden vastgelegd in het personeelsdossier en worden in het

volgende functioneringsgesprek aan de orde gesteld.

Met de docenten vindt een evaluatiegesprek plaats. De onderwijscoördinator organiseert dit gesprek.

De input voor deze gesprekken zijn o.a. de lesevaluaties en de examenresultaten. Het gespreksformulier

wordt in het personeelsdossier opgenomen. De evaluatie wordt minimaal aan het eind van de cursus, of

indien wenselijk, eerder gehouden. De leidinggevende zorgt ervoor dat er een verslag wordt gemaakt.
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Het hoofd VA n de afdeli ng voert samen met een vertegenwoord rger van de d irectie een beoordelings-
gesprek met de medewerker, Va n ieder beoorde ingsgesprek WO rdt een notulen 9em aakt en aan de
medewerker uitgereikt. Tevens wordt een afschrift in het personeelsdossier opgeborgen. Het beleid rondom
de beoordelingsgesprekken wordt minimaal 1 maal per jaar in de management review geëvalueerd en
indien nodig bijgesteld.

Er is een budget voor deskundigheidsbevordering van docenten/freelancers. Op basis van
functioneringsgesprekken kan per medewerker bepaald worden welke activiteiten in het kader van
deskundigheidsbevordering de komende periode zullen worden ingevuld. Daarnaast wordt
deskundigheidsbevordering ingegeven door veranderingen in het bedrijf. De deskundigheidsbevordering
kan bestaan uit een interne scholing van nieuw personeel, een in- of externe bijscholing wanneer een
personeelslid van functie of taak verandert. Verder vindt deskundigheidsbevordering plaats indien er
veranderin binnen de automatise doo worden

Oordeel: voldoende
Het auditteam kwalificeert dit facet voor beide varianten van de beoogde opleiding als voldoende en wel op
grond van de volgende observaties:

' de NHA hanteert een aannamebeleid dat er voor zorgdraagt dat de vakinhoudelijke- en didactische
kwaliteit van het docentencorps geborgd is;

' de NHA streeft ernaar om docenten in te zetten met veel kennis van het werkveld;
' de NHA besteedt veel aandacht aan de didactische kwaliteiten van de docenten m

afstandsonderwijs. De ontwikkelaars van de opleiding worden, waar nodig, getrain
et betrekking tot
d door de NHA op het

terrein van afsta

SAMENVATTEND OORDEEL VAN PERSONEEL": VOLDOENDE
,INZET

de opleidingsvarianten het Onderwerp,,lnzet van personeel,, als
voldoende gelet op de volgende overwegingen:

' het auditteam constateert dat de opleiding voldoende vakinhoudelijk- en didactisch personeel inzet om
de opleiding Bedrijfskunde te verzorgen;

. de NHA is kritisch daar waar het de aanname van nieuwe docenten betreft;

Het auditteam kwalificeert voor beide beoog

NHAde hiktbesc ove voldoendeen be netwerreed ok m docenten wervente devoor g;opleidin
I ndocente worden beoordeeld nhu
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Criterium
Het facet'Materiële Voorzieningen'is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium:
. Ziin de beoogde huisvesting en materiële voorzieningen toereikend om het programma te

realiseren?

Onderwerp 4: Voorzien ingen
Het vierde onderwerp bestaat uit twee facetten:

1 . Materiële voorzieningen; 2. Studiebegeleiding

Facet 4.1. Materiële en

Oordeel: voldoende
Het auditteam kwalificeert dit facet voor beide varianten van de beoogde opleiding als voldoende en wel op

grond van de volgende observatie:
. de NHA beschikt over voldoende voorzieningen om de opleiding te verzorgen.

Bevindingen
De NHA beschikt over een ruim bemeten pand. Hierin is ondergebracht het servicecentrum, de drukkerü, de

ICT-afdeling, ruimten voor ondersteunende diensten en het management. De hogeschool beschikt tevens

over een aantal lokalen voor het verzorgen van de praktijktrainingen en het afnemen van de 'paperbased'

examens.

De NHA kent een Docentenplaza, de digitale leeromgeving waaruit docenten de correctie van het huiswerk

dienen te verzorgen. De student stuurt het huiswerk via StudentenPlaza in. Om elke huiswerkinzending

uniek te definiëren maakt de NHA gebruik van inzendcodes. Bij de start van de cursus krijgt een student een

lijst met inzendcodes.

De belangrijkste mater¡ële voorziening van de NHA is de digitale leeromgeving. Deze digitale leeromgeving

wordt ingezet om de zelfstudie, e-learning en contactonderwijs optimaalte ondersteunen. Daarbij heeft de

NHA gekozen voor een leeromgeving die action learning en competentiegericht onderwijs kan

ondersteunen. óe interactie tussen docent en student vindt grotendeels plaats in de digitale leeromgeving,

ook wordt deze qebruikt om (actuele) (studie)informatie voor de student beschikbaar te maken.
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Facet 4.2. Stud
Criterium
Het facet'Studiebegeleiding'is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium:
. ls er voorzien in personele capaciteit voor studiebegeleiding en de informatievoorziening aan

studenten met het de stud en is die

Bevindingen
Studiebegeleiding is binnen beide varianten van de opleiding een belangrijk thema. Het auditteam heeft
dan ook veel aandacht aan dit facet besteed tijdens de audit en daartoe ook met drie
studieloopbaanbegeleiders gesproken. Zij beschikken, zo is het auditteam gebleken, over voldoende kennis

en vaardigheden om de studieloopbaanbegeleiding op een adequate wijze uit te voeren.

De student die voor de opleiding Bedrijfskunde kiest bij de NHA heeft bewust gekozen voor een studie op
afstand. Dat betekent dat van de student verwacht wordt dat deze zelfstandig en met zin voor
verantwoordelijkheid de sturing van de leerprocessen in eigen handen neemt, dit wil zeggen zelfstandig
beslissingen neemt in verband met de leerdoelen, de leeractiviteiten en de zelfbeoordeling.

Dat betekent niet dat de student er bij zijn studie aan de NHA helemaal alleen voor staat: naast de vakdocent
is er voor de student een studieloopbaanbegeleider die deze gedurende de gehele studie blijft volgen en

begeleiden. De begeleiding is er echter vooral op gericht de student vaardigheden te leren op het gebied

van zelfsturing of de student te ondersteunen bij het maken van keuzes.

Of de student de studieloopbaanbegeleider veel zal consulteren, bepaalt deze zelf. Uitgangspunt is dat er op
jaarbasis vier contactdagen worden georganiseerd. Bij de aanvang van de studie wordt verwacht dat de
student z¡chzelf voorstelt aan zijn studieloopbaanbegeleider en dat deze vervolgens de
studieloopbaanbegeleider elk halfjaar op de hoogte stelt van zijn vorderingen door middel van een

zelfbeoordel i n g en/of reflectieverslag.

T'tjdens de 1" onderwijseenheid gaat de student aan de slag met het samenstellen van zijn persoonlijke

leerweg. Hij stelt hiervoor zijn persoonlijk ontwikkelplan (POP) en zijn persoonlijk actieplan (PAP) op. Het

eerste POP en PAP wordt samen met een kennismakingsbrief ter beoordeling ingezonden naar de
studieloopbaanbegeleider van de NHA. Tijdens de eerste contactdag heeft de student een

kennismakingsgesprek met de studieloopbaanbegeleider en wordt zijn POP inclusief PAP definitief
vastgesteld. Tevens worden tijdens dit eerste contact afspraken gemaakt op welke wijze de communicatie
tussen de student en de studieloopbaanbegeleider in de toekomst het beste vormgegeven kan worden.
Vaak zal het contact via e-mail of Studentenplaza gaan verlopen.

De studieloopbaanbegeleider volgt de vorderingen van de student, geeft tips om beter te kunnen leren,

stimuleert en draagt zorg voor een goed verloop van eventuele groepsdiscussies. Ook helpt de
studieloopbaanbegeleider de student problemen op te lossen die het leren belemmeren. Bijvoorbeeld als de

werkgever van de student, tegen afspraken in zoals die zijn vastgelegd in de werkplekscan, geen

gelegenheid geeft om op de werkplek te leren.

De voortgang van de studenten is voor de docenten inzichtelijk via een studentvolgsysteem. Daarin staat

onder andere vermeld: het opleidingsniveau, de werkervaring, de verkregen vrijstellingen, het doorlopen
van de leerlijnen en de beantwoording en beoordeling van de casussen.
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De studieloopbaanbegeleider beoordeelt de zelfbeoordelingsopdrachten, reflectieverslagen, 360 graden
feedbackscans en de door de student opgestelde POP's en PAP's, maar niet de inzendopdrachten die bij de
verschillende studievakken behoren. Hiervoor is per vak een vakdocent beschikbaar.

Studenten kunnen moeite hebben met het leren zelf. De studieloopbaanbegeleider kan dan de student tips
geven ter verbetering van hun leerstrateg¡e. Voor studenten die door allerlei factoren (zoals werkdruk of
geringe ondersteuning van de leidinggevende) belemmerd worden om te leren, is de docent/coach het
eerste aanspreekpunt voor de student. De studieloopbaanbegeleider zoekt samen met de student naar
oplossingen.

Het belangrijkste doel van het portfolio is om op gezette tijden te reflecteren op de studie- en
loopbaanleerlijn. Via het portfolio kunnen antwoorden gevonden worden op de vragen:
. Wat heeft de student in de afgelopen periode geleerd?
. Waar staat de student in zijn beroepsmatige ontw¡kkel¡ng?

' Ziin de student en de hogeschool tevreden over de resultaten en de studieaanpak?
. ls de voortgang van de studie gewaarborgd?

ln het kader van het afstandsonderwijs is uit oogpunt van administrat¡eve lasten en toegankelijkheid voor
zowel de student, de studíeloopbaanbegeleider als eventueel de vakdocent en de praktijkbegeleider op de
werkpleþ een digitale vormgeving van het portfolio wenselijk en zinvol. Bij de aanvang van deze nieuwe
opleiding HBO Bedrijfskunde zal nog gewerkt worden met een fusiek (map/ordner) portfolio dat bij de
student zelf in beheer is. Doch het streven is erop gericht dit fusieke portfolio op korte termUn over te zetten
naar een digitaal portfol¡o.

ln het onderwijsconcept van de NHA is aangegeven dat men voor de opleidingen op hbo-niveau aandacht
wil besteden aan service en begeleiding met betrekk¡ng tot het leerproces van de student en de
ontwikkel¡ng van competenties. Hierbij wil men vooralsnog kennis, inzicht en vaardigheiden laten aanleren
door het aanbieden van afzonderlijke opleidingsmodulen. De digitale leeromgeving van NHA
(Studentenplaza), die de docent de mogelijkheid biedt de student te begeleiden bij de uitvoering van zijn
praktijkgerichte en íntegrerende leertaken, zal hierbij geleidelijk aan steeds meer worden ¡ngezet om het
uiteindelijke doel - het ontwikkelen van competenties - te kunnen realiseren.

E-learning is een werkvorm die integraal is ingevoerd binnen de opleiding HBO Bedrijfskunde. Dit betekent
dat bij vrijwel alle onderwijseenheden de computer een rol speelt b'rj het verwerven van kennis, het
verzamelen van informatie, de communicatie tussen studenten en docenten en studenten onderling.
Eovendien verlopen mededelingen van de opleiding aan studenten via e-mail en NHA Studentenplaza.
De cursist krijgt voor aanvang van de lessen informatie over de inhoud van het opleidingsprogramma, wat
verwacht wordt van de cursist de afsluiting van de opleiding. De betreffende docent is de begeleider voor
de cursist. ln het opleidingsprogramma is het oefenen in tentamens/examens opgenomen. Als nazorg, in
geval van herexamens of gezakte studenten, kunnen studenten hun huiswerk nogmaals insturen. Dit wordt
dan voor de aanvang van de opleiding vastgelegd. De betreffende docent verzorgt de begeleiding.

Ten aanzien van de communicatie via e-mail en het raadplegen van NHA Studentenplaza dienen studenten,
docenten en de opleidingscoördinatoren zich aan de onderstaande afspraken te houden.

Studenten:
. Studenten zorgen ervoor dat zij de basishandelingen van e-mail en internet uit kunnen voeren (bericht

lezen, versturen, bestand uitpakken, bestand versturen, bericht beantwoorden, werken met
distribut sten
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Studenten lezen bij voorkeur iedere werkdag, maar minimaal eens in de drie werkdagen hun

elektronische post en de mededelingen op NHA Studentenplaza.

De studenten houden zich aan de planning zoals vermeld in de studiewijzer per onderwijseenheid.

Studenten reageren binnen drie werkdagen op korte specifieke berichten/vragen van de docent of de

opleiding, tenzij een andere reactietermijn wordt afgesproken.

Studenten nemen actiefdeel aan de discussiegroepen op NHA Studentenplaza.

Als een student een bestand naar de docent stuurt, moet in het bestand zelf duidelijk de naam van de

afzender vermeld staan alsmede de opleiding, onderwijseenheid en de toetseenheid.

Docenten:
. Docenten zorgen ervoor dat zij de basishandelingen van e-mail- en internetgebruik uit kunnen voeren

(bericht lezen, versturen, bestand uitpakken, bestand versturen, bericht beantwoorden, werken met

distributielijsten e.d.).
. Docenten lezen bijvoorkeur iedere werkdag, maar minimaal eens in de drie werkdagen hun e-mail en de

mededelingen op NHA Studentenplaza.
. De docent houdt zich aan de planning zoals vermeld in de studiewijzer.
r Docenten reageren op korte berichten/mededelingen die binnenkomen met mail of via Studentenplaza

binnen drie werkdagen, tenzü een andere reactietermijn wordt afgesproken.
¡ De reactietermijn op documenten is drie werkdagen. Hij meldt dan dat hij het document ontvangen

heeft en dat hij hierop inhoudelijk zal reageren overeenkomstig de termijn in de studiew'rjzer.

Hoofddocent:
¡ De hoofddocent leest bij voorkeur iedere werkdag, maar minimaal eens in de drie werkdagen de e-mail

en de mededelingen op NHA Studentenplaza.
. De hoofddocent reageert op korte berichten/mededelingen die binnenkomen met mail of via NHA

Studentenplaza binnen drie werkdagen.

De opleiding gebruikt een studentvolgsysteem dat tijdig studievertraging en de oorzaken daarvan

signaleert, remediërende afspraken met betrokkenen mogelijk maakt en de uitvoering van die afspraken

volgt. De studiebegeleiding wordt uitgevoerd door terzake deskundigen. De opleiding zet ten behoeve van

de informatievoorzienin voldoende communicatiemiddelen /-media in.

Oordeel: voldoende
Het auditteam kwalificeert dit facet voor beide varianten van de beoogde opleiding als voldoende en wel op

grond van de volgende observaties:
. de studiebegeleiding zoals gerealiseerd door de opleiding (deeltijd en duaal) is adequaat met het oog

op de studievoortgang;
. het gebruik van een portfolio neemt een centrale plaats in het opleidingstrajecÛ
. de studiebegeleiding vindt gestructureerd plaats via de digitale leeromgeving/Studentenplaza.

De digitale leeromgeving functioneert tevens als studievoortgangbewakingssysteem;
. de studieloopbaanbegeleiding is gedifferentieerd naar de behoefte van de studenten. De basis is dat

studenten in principe verantwoordelijk zijn voor hun eigen studie en leerproces. De omvang en de

intensiteit van de begeleiding hierbij wisselt dan ook per student;
. de studieloopbaanbegeleiders zijn in voldoende mate toegerust voor hun taak;
. de communicatie (inclusief de informatievoorziening richting studenten) is efficiënt geregeld.
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SAMENVATTEND OORDEEL "VOORZIENINGEN": VOLDOENDE

Het auditteam kwalificeert het Onderwerp "Voorzieningen" voor beide beoogde opleidingsvarianten als

voldoende:
. de digitale leeromgeving is toereikend en maakt het mogelijk om het onderwijsprogramma via het door

de NHA gewenste didactisch concept uit te voeren. De Studentenplaza maakt het mogelijk om de

traditionele isolatie van de'afstandsstudent'te doorbreken en allerlei vormen van communicatie en

samenwerking in het onderwijs te integreren;
. De Studentenplaza is zodanig opgezet, dat het fungeert als studentvolgsysteem dat de docent en/of

mentor in staat stelt t|d¡g studievertraging van de student te signaleren;
. de studieloopbaanbegeleiding is gedifferentieerd naar de behoefte van de studenten. Het uitgangspunt

is de zelfsturendheid van de student. Het auditteam acht dit passend, gezien het karakter van de

onderwijsvisie van de NHA;
. de opleiding beschikt over op hun taak in voldoende mate voorbereide studieloopbaanbeleiders.
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Onderwerp 5: lnterne Kwaliteitszorg
Het vijfde onderwerp bestaat uit twee facetten:

1. Systematische aanpak; 2. Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld.

Facet 5.1. e aan

Criterium
Het facet'systematische aanpak' is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium:

. ls er voorzien in een systeem van interne kwaliteitszorg, waarbij mede aan de hand van toetsbare

streefdoeten en periodieke evaluat¡es verbetermaatregelen worden getroffen?

Bevindingen
Het kwaliteitsbeleid van de NHA vindt haar vorm in een kwaliteitssysteem volgens de ISO 9001 en

beschreven in het kwaliteitshandboek NHA. Het NHA kwaliteitskader bacheloropleidingen is een uitwerking

van het accreditat¡ekader van de NVAO en gericht op de basiskwal¡teit (en eventueel bijzondere kwaliteit)

van opleidingen. De zorg- en verbeterfunctie voor de onderwijskwaliteit krijgen daarbij vorm door op de

door NVAO aangegeven onderwerpen en facetten de NHA-ambities en -kwaliteitsnormen te formuleren.

Externe eisen of managementafspraken kunnen resulteren in toetsbare streefdoelen in het

kwaliteitszorgplan. ln de Balanced Score Card zijn een aantal toetsbare streefi¡raarden opgenomen'

Het kwaliteitskader is gebaseerd op en zo rechtstreeks mogelijk afgeleid van het NVAO-kader en doet

uitspraken over:
. de NHA-kwaliteitsnormen voor kwaliteit van de opleidingen op facet. De facetbeoordelingen leiden

immers tot een oordeel over het onderwerp, en alle onderwerpen moeten "voldoende" zijn voor

accreditatie;
. het eigen beleid van de NHA, door neerslag van dit beleid in de formulering van de minimumnormen

voor basis- en eventuele bijzondere kwaliteiu
. de borging van de NHA-kwaliteitsnormen in termen van de doorlooptijd van de kwaliteitszorgcyclus

(Plan-Do-Check-Act).

Minimaal eenmaal per jaar beoordeelt de directeur van de NHA het kwalite¡tssysteem (Management Review).

Hij beoordeelt dit op grond van informatie, gekregen uit het systeem. De informatie (auditrapporten,

klantenklachten, kwaliteitsdoelen, evaluaties, beoordelingen van leveranciers, kengetallen) worden door de

onderwijscoördinator verzameld en geanalyseerd. Op grond van deze beoordeling worden, indien nodig,

onderdelen van het kwaliteitssysteem bijgesteld.

Er vindt tweewekelijks overleg plaats met de afdelingshoofden waarbij beleidsvorming en -uitvoering

centraal staan. Vast agendapunt is de ontwikkeling en verbetering van het kwaliteitssysteem. Het overleg

wordt voorgezeten door de adjunct-directeur.

De meest wezenlijke afspraken die betrekking hebben op het ontwikkelen en verzorgen van onderwijs zijn

vastgelegd in dit kwaliteitshandboek. Dit boek is van toepassing op alle medewerkers van de NHA. Dit

kwallteitshandboek wordt beheerd door de kwaliteitszorgmanager. Wijzigingen in het kwaliteitshandboek

worden aan iedereen kenbaar gemaakt. Daar waar het kwaliteitshandboek niet volledig duidelijk is en zich

vragen voordoen, doet de directie uitspraak.

lndien een medewerker een opmerking of een vraag heeft over de afspraken in het kwaliteitshandboek

wendt h zich tot de
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Deze kan besluiten een wijzigingsvoorstel in het tweewekelijks overleg in te brengen. Na goedkeuring

draagt de kwaliteitszorgmanager zorg voor verwerking van het voorstel. ln principe wordt het

kwaliteitshandboek eenmaal per jaar herzien, tenzij er tussentijds substantiële wijzigingen zijn. De directie

beoordeelt dit op advies van de onderwijscoördinator.

Naast het kwal¡teitshandboek vormen ook formulieren en andere documenten een onderdeel van het

kwal¡teitssysteem. Het opstellen, goedkeuren en wijzigen gebeurt steeds via de kwaliteitszorgmanager

Hij beheert alle actuele kwaliteitsdocumenten. lndien onduidelijkheid bestaat over de status van

kwaliteitsdocumenten, kan dit worden vergeleken met het archief van kwaliteitszorg.

De kwaliteitszorgmanager is verantwoordelijk voor de archivering van alle relevante zaken die betrekking

hebben o ken.

Oordeel: voldoende
Het auditteam kwalificeert dit facet voor beide varianten van de beoogde opleiding als voldoende en wel op

grond van de volgende observaties:
. de NHA investeert voldoende in kwaliteitsmanagemenU
. de opleiding Bedrijfskunde zal aan de hand van doelstellingen/normen geëvalueerd worden. Deze

evaluaties zijn duidelijk in de planningscyclus van de NHA opgenomen en hebben daardoor een

structureel karakter.
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Facet 5.2. Betrekken van Medewerkers, Studenten, Alumni en

Het facet'Betrekken van Medewerkers, studenten, Alumni en Beroepenveld'is beoordeeld aan de hand van
het volgende NVAO-criterium:

Zullen -en zo ja op welke wijze- medewerkers, studenten, alumni en het afnemend

Criterium

beroepenveld
de interne kwavan de actief worden betrokken

Bevindingen
uitgangspunt is dat kwaliteitsmet¡ngen en daarmee gegenereerde resultaten bruikbare informatie opleveren
voor het niveau waarop de analyse van gegevens plaats moet vinden en verbeteracties kunnen worden
ingezet' lnzet is de efficiëntie en effectiviteit van de interne kwaliteitszorg binnen de NHA te waarborgen c.q.
te versterken. Het gaat hier om tevredenheidsmetingen van de'klanten van de opleiding,. Resultaten
worden tot op het niveau van de opleiding geanalyseerd en verbeteracties ter zake worden
gedocumenteerd.

lntern worden per kwartaal kwaliteitsmetingen gedaan bij studenten en docenten. De metingen bij
studenten hebben betrekking op de kwaliteit van het onderwijsprogramma, de inzet van personeel en de
voorzieningen; bij docenten alleen op de kwantiteit van personeel en op de kwaliteit van de voorzieningen.

Extern zullen in verschillende frequenties met¡ngen gedaan worden bij alumni, externe begeleiders en
werkveld' Deze worden vooral bevraagd op de doelstellingen van de opleiding, de hoofdlijnen van het
programma en op het gerealiseerde niveau.

ln een schema heeft de opleiding de verschillende kwaliteitsmetingen gerubriceerd naar instrument. Tevens
is duidelijk gemaakt hoe de verantwoordelijkheden voor de inzet van het instrument en voor de verwerking
van de resultaten is georganise erd.Zo vindt er jaarlijks een medewerkerstevredenheidsonderzoek binnen de
NHA plaats, zullen afgestudeerden en studenten bevraagd op de onderdelen: studieprogramma, personeel
en voorzieningen.

Daarnaast zal het werkveld (stage- en scriptiebedrijven en werkgevers alumni) actief betrokken worden bij
evaluaties van het onderwijsprogramma.

Opleidinge n en de verschil lende orga nisatieon derdelen VA n de NHA de len de enq uêteresultaten met le
direct betrokkenen en heb ben een act¡eve de u VA n de verbeterm en.

Oordeel: voldoende
Het auditteam kwalificeert dit facet voor beide varianten van de beoogde opleiding als voldoende en wel op
grond van de volgende observaties:

de NHA heeft haar beleid duidelijk heeft aangegeven met welke verschillende groepen er overlegd moet
worden over de ¡nterne kwaliteitszorg;
het auditteam heeft er vertrouwen in, geret op de betrokkenheid than
partuen bij de kwaliteitszorg, dat medewerkers, studenten, alumni en

s van verschillende relevante
het afnemend beroepenveld actief

zullen worden betrokken de interne
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SAMENVATTEND OORDEET'INTERNE KWAIITEITSZORG": VOLDOENDE

Het auditteam kwalificeert het Onderwerp "lnterne Kwaliteitszorg" voor beide beoogde opleidingsvarianten

als voldoende:
. kwaliteitszorg vormt een structureel en geïntegreerd onderdeel in de dagelijkse praktijk. De principes

van de PDCA cyclus worden hierbij toegepast;
. de NHA heeft naar de mening van het auditteam een adequaat mechanisme ontwikkeld, dat ervoor zorg

draagt dat er systematisch wordt geëvalueerd en dat er op basis van de evaluatieresultaten

verbeteracties worden i ngezet;
. de NHA betrekt studenten en docenten op informele - en formele wijze bij de interne kwaliteitszorg en

zal ewoor zorgdragen dat alumni en het afnemend beroepenveld in de toekomst in voldoende mate

betrokken worden bü de organisatie en de inhoud van de opleidingen.
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Onderwerp 6: Condities voor Continuiteit
Het zesde onderwerp bestaat uit drie facetten:
1. Afstudeergarantie; 2. lnvesteringen; 3. Financiële voorzieningen.

Facet 6.1. Afstudee rantie

Het facet'Afstudeergarantie'is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium:

' Geeft de instelling aan de studenten de garantie dat het programma volledig kan worden

Criterium

,

Bevindingen
De moederorganisatie van de Stichting Hogeschool NHA, Maxwell Holding 8.V., garandeert dat iedere
ingeschreven en betalende student de opleiding Bedrijfskunde kan voltooien dan wel dat deze studenten
worden geplaatst bij een andere ¡nstell¡ng die een vergelijkbare opleiding aanbiedt. Overige rechten zijn
beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling Bedrijfskunde.

Het auditteam heeft ad in de

Oordeel: voldoende
Het auditteam kwalificeert dit facet voor beide varianten van de beoogde opleiding als voldoende

I NHA aan de studenten de rantie dat het vol kunnen
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Facet 6.2. lnvesteri
Criterium
Het facet'lnvesteringen'is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium:

Zijn de voorziene investeringen toereikend om de opleiding (inclusief voorzieningen) tot stand te

Bevindingen
Hogeschool NHA heeft het moederbedrijf, Maxwell Holding 8.V., een begroting voorgelegd, waarin

investeringen zijn opgenomen die nodig zijn om de opleiding tot stand te brengen. Op basis van de gezonde

bedrijfseconomische situat¡e van de moederorganisatie Maxwell Holding B.V. en de dochter Nationale

Handelsacademie B.V. zal Hogeschool NHA in staat zijn om de financiële lasten met de daaraan gekoppelde

personele inzet te dragen op een wijze die de continuiteit niet ¡n gevaar zal brengen.

Het auditteam heeft inzage gehad in het financiële jaarverslagen van Maxwell Holding 2006, NHA B.V. van

2006 en de con balans van 2007, en de van de o

Oordeel: voldoende
Het auditteam kwalificeert dit facet voor beide varianten van de beoogde opleiding als voldoende en wel op

grond van de volgende observatie:
. Maxwell Hold B.V. staat rant voor het financiële beleid van NHA.
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Facet 6.3. Financiële voorzieni
Criterium
Het facet'Financiële voorzieningen' is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium:

' Ziin de financiële voorzieningen voor de gecalculeerde negatieve resultaten voldoende voor
van de aan iezen?

Bevindingen
De opleidingsbegroting en het jaarverslag van het NHA B.V. en Maxwell Holding B.V. geven ¡nzicht in de
stabiele situatie van de organisatie op zowel micro- als macroniveau.

Het auditteam heeft inzage gehad in jaarverslagen en de begroting. Het auditteam acht de financië,le
voorztentn voldoende voor van de aan tezen.

Oordeel: voldoende
Het auditteam kwalificeert dit facet voor beide varianten van de beoogde opleiding als voldoende en wel op
grond van de volgende observatie:

' het auditteam heeft inzage gehad in het jaarverslag en de begroting. Het auditteam acht de financiële
voorzten voldoende voor dekki van de aanloo

SAMENVATTEND OORDEET "CONDITIES VOOR CONT|NUtTEtT,,: VOLDOENDE
Het auditteam kwalificeert het Onderwerp "Condities voor Continuiteit" voor beide beoogde
opleidingsvarianten als voldoende gelet op de volgende constateringen:

' de instelling geeft aan de studenten de garantie dat het programma volledig kan worden doorlopen;
. Maxwell Holding B.V. staat garant voor het financiële beleid van NHA;

' de financiële voorzieningen voor de gecalculeerde negatieve resultaten zijn voldoende voor de dekking
van de aan iezen.
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3. SAMENVATTEND OORDEEL

3.1. oordeelschema HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd en duaal

De oordelen in hoofdstuk 2 staan hieronder schematisch weergegeven:

HBO BACHELOR OPtEtDtNG Bedrijfskunde

/ FacetOnderwe Oordeel
1. Doelstellin v
1.1. Domei ke eisen V
1.2. Bachelor en Master V
1.3. Oriëntat¡e HBO/WO V

2. mma V
2.1. Eisen HBO/WO V
2.2. Relatie tussen doelstelli nen ma V
2.3. Samenha ramma V
2.4. Studielast V
2.5. lnstroom V
2.6. Duur V

3. lnzet van Personeel V
3.1. Eisen HBO/WO V
3.2. Kwantiteit V
3.3. Kwaliteit V

4. Voorzieni V
4.1. Materiële voorzien V
4.2. V

5. lnterne Kwal V
5.1. aa k V
5.2. Betrekken van studenten, alumni en be V

6. Condities voor Continuiteit V
6.1 rantie V
6.2. V
6.3 Financiële voorzieni n V

Samenvattend oordeel V
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HBO BACHELOR OPLEIDING Bedrijfskunde
Duaal

Onderwerp / Facet Oordeel
1. Doelstellingen Opleiding V

1.1. Domeinspecifieke eisen V

1.2. Bachelor en Master V

1.3. Oriëntatie HBO/WO V

2. Proqramma v
2.1. Eisen HBOA/VO V

2.2. Relatie tussen doelstellinqen en proqramma V

2.3. Samenhanq proqramma V

2.4.5tudielast V

2.5. lnstroom V

2.6. Duur V

3. lnzet van Personeel V

3.1. Eisen HBO/WO V

3.2. Kwantiteit personeel V

3.3. Kwaliteit personeel V

4. Voorzieningen v
4.1 . Materiële voorzieninqen V

4.2. Studiebeqeleidinq V

5. lnterne Kwaliteitszorg V

5.1 . Systematische aan pak V

5.2. Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld V

6. Condities voor Continuiteit V

6.1 . Afstudeerqarantie V

6.2. lnvesterinqen V

6.3 Financiële voorzieningen V

Samenvattend oordeel V

De oordelen in hoofdstuk 2 staan hieronder schematisch weergeçteven

oHobéon" Certificering I Adv¡esrapport Toets Nieuwe Opleiding Bedrijfskunde run¡" l.O | +O



3.2. lntegraal oordeel/advies aan NVAO

Op basis van zijn bevindingen met betrekking tot alle in het NVAO-Toetsingskader vermelde onderwerpen
en facetten, concludeert het aud¡tteam dat de door de Nationale Handels Academie verzorgde deeltijd- en
duale HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde in aanmerking komt voor accreditatie door de NVAO.
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BIJLAGE l: Curricula Vitae auditoren en onafhankelijkheidsverklaring externe auditoren

De heer!is sinds 1976 actief in het hoger (beroep) onderwijs op het gebied van bestuur, strategie en
organisatie. Van 1976tot 1992 in diverse functies bij de HBO-Raad, waaronder die van hoofd van een van de
adviesgroepen en plv. secretaris-directeur, en sinds 1992 als senior-adviseur en later directeur en mede-
eigenaar van de Hobéon Groep BV. Sinds 1996 is hij tevens werkzaam in de certificering van bedrijven in de
monumentenzorg,in het hoger onderwijs en in de sector kunst en cultuur.

De heef is meer dan 40 jaar wer|,zaam zowel binnen het (hoger) onderwijs als het bedrijfsleven. Zo is
hij vanaf 1982 tot 1998 als directeur van de opleiding Commerciële Economie werkzaam geweest binnen de
Haarlem Business School. Naastzijn directeurschap heeft hij actief geparticipeerd in ontwikkelingstrajecten
van de opleidingen: Small Business, lnternational Business, European Business Management en Media
Entertainment Management. Zijn ervaringen in het nationale en internationale bedrijfsleven omvatten
inmiddels 45 jaar. Gestart in 1960 als onderzoeksassistent bij het toenmalig Economisch lnstituut Textiel
lndustrie is hij werkzaam geweest als bestuurslid bij verschillende bedrijven. De heer! is één van de
initiatiefnemers bij de oprichting van een opleidingsinst¡tuut voor economische opteiOingen dat in 2007
werk opgericht.

De heef is thans partner bU lcSB, een consultancy bureau op het terrein van onderzoelç
advisering/begeleiding en opleidingen op economisch-bedrijfskundig terrein. Zijn specialisatie l¡gt op het
terrein van strategische marketing en op dit terrein tot voor kort verbonden aan de EUR als deeltijd associate
professor. Zijn relatie met het (hoger) ondenarijs blijkt uit zijn betrokkenheid als examinator bij NIMA-C
examens en als onderzoeker/medeauteur van een rapport over de kwaliteit en identiteit van de School of
Economics van de EUR. Sinds 1 992 heeft híj als (mede)auteur zeven boeken op zi)n nam staan waaronder de
Kluwer uitgave 'Strategic Value Management' en een Wolters Noordhoff uitgave 'Business planning'. Behalve
in Nederland is hij ook als docent werkzaam geweest in Polen en de Verenigde Staten. Hij is lid geweest van
de'Dutch Soc¡ety of Strategic Management,.

De heef werkt sinds 1997 als adviseur bij Hobéon. Sinds zijn afstuderen (1986) aan de (toenmalige)
Rijksuniversiteit Leiden heeft hij gewerkt bij verschillende organisaties waaronder de RUL, ECABO, Van der
Veldt Cursusontwikkeling en Cursusuitvoering (VCC) en het Rotterdams lnstituut voor Sociologisch en
Bestuurskundig Onderzoek (RISBO). Daarnaast heeft hij gepubliceerd in NRC Handelsblad en de tijdschriften
lntermediair en Psychologie. Bij Hobéon houdt heerf vooral bezig met arbeidsmarktonderzoek voor
(hoger) onderwijsinstellingen, het beoordelen van de onderwijskundige kwaliteit van opleidingen volgens
de NVAO-kaders en het beoordelen van de kwaliteit van restauratie bouwbedrijven.
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BIJLAGE ll: Programma Visitatie

Dagindeling 9 september 2008 ten behoeve van de 'Toets Nieuwe Opleiding' opleiding
Bed rijfskunde, deeltüd, duaal.

r¡¡d Gesprekspartners Auditoren 0nderwerpen
79.30 - 09.45 uur \uditteam 'nloop en ontvanqst
09.45 - 10.00 uur Auditteam: Voorbespreking auditteam

1 0.00 - 10.1 5 uur Management opleiding Auditteam Kennismaking
Definitieve vaststelling proqramma

10.15-11.00uur Management opleiding Auditteam Kwaliteitszorg
Strategisch beleid, visie, missie
Vlarktpositie en instroom
lontinuiteit
nternationalisering
ìelatie werk- en beroepenveld
)ersoneel / Deskundig heidsbevordering
\lumnibeleid

[12'00uur

Áuditteam Relatie beroepenveld

Onderwijsontwikkeling / Curriculum

Didactisch concept / werkvormen
lnnovatie / Minoren

lnternationalisering

lnstroom / Propedeuse

Aansluiting instroom en programma

Samenhang programma

Studielast en duur
Eindkwalificaties / Afstuderen

Binnen- en buitenschools programma
(praktijkcom ponent / stages)

Studie(loopbaan)begeleiding

3eroepsgerichtheid

)eskundigheidsbevordering
t 2.00 - 12.15 Pauze

112.15 
- 13.15 uur

I

Docenten
/examencommissie

itteam latie beroepenveld

concept / werkvormen

nsluiting instroom en programma

/ Afstuderen

nnen- en buitenschools programma
digheidsbevordering
en beoordelen
en beroep

lingen
liteitsborging praktijkcomponent

nstroom
uiting instroom en programma

arheid en studielast
id derden bij beoordeling

l3.l 5- 1 4.00 uur \uditteam Lu n ch, i nte r n e teru c kop pel i n q, verifi cati e
14.00- 1 4.30 uur Rondleiding
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r¡id Gesprekspartners Auditoren þnderwerpen
14.30 - 15.30 uur werkveld Auditteam

I 5.30 - 16.00 uur nator Auditteam lKwaliteitszorg

lBetrekken medewerkers bij

lkwaliteitszorg
lBetrekken werkveld bij kwaliteitszorg
hlumnibeleid

16.00 - 16.30 uur auditteam overleg en bepoling voorlopige

16.30 - 17.00 uur lAlle gesprekspartners &
henodiqden fferuOkonneling 

voorlopige beoordeling

Auditteam:

Leadauditor:I
Werkvelddeskundige:f
Vakdeskundig"rl
O nde rw'rj s a ud ito r/secreta ris:f
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3.ylwüt
n e d erl a n d s - v I a a ms e accredi tati eo rganisati e

Nationale Handels Academie
College van bestuur
Postbus 7173
598OAD PANNINGEN

Besluit strekkende tot een positieve beoordelìng van een aanvraag Toets nieuwe
opleiding van de hbo-bachelor Bedrijfskunde van de Nationale Handels Academie

I lnleiding

45.

Ëesluit

datum

1l augustrs2009

ondetwerp

Definitief besluil

Toets níeuvrre çleidíng
hboba Beddißkunde

Nat¡onâle Handels Academie

(#3408)

Bij brief van 23 december2008 heefi d" h""f I, algemeen direc{eurvan de
Natíonale Handels Academie (NHA) te pann¡ngei]¡j ãe l,ledeãands-vlaamse
Accreditatieorganisatie (NVAO) een aanvraag Toets nieuwe opleiding ingediend, als
bedoeld in artikel 5a.11 van de Wet op het hoger ondena/js en wetenschãppelijk onderzoek
CIVHW; stb. 2002, 302), voor de opleiding hbo-bachelor Bedrijfskunde. Het betrefr een
opleiding met een deeltijdse en duale variant (240 ECTS) die te Panningen wordt vezorgd.

ons kenmerk De beoordeling van de nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfskunde is uitgevoerd door een
NlVAo2009594cvLL door de instelling ingeschakelde Msiterende en Beoordelende fnstantie (VBl): Hobéon

brytasen Certificering B.V. (Hobéon).

Hobéon heeft voor de beoordeling van de aanvraag een panel van deskundigen ingesteld.

aan
hand van het roetsingskader nieuwe opleidingen hoger ondemijs [hbobachelor] van de
NVAO (Ioetsingskader; Stcrt. 2003, 120).

Ðe visitatie van de opleidíng heefr plaatsgevonden op g september 200g. Het paneladvies
dateert van december 2O08.

Verder heefr de NVAO op 4 maart 2009 aanvullend aan het paneladvies vragen over een
aantal aspecten voorgelegd aan Hobéon. Het betreft de grip op het'action learning' op de
werkplek, het onderscf¡eid tussen de deeltijdse en de duale variant, de duur van de
opleiding, het wijstellingenbeleid en het niveau van de docenten. vervolgens heefr op 23
april 2009 een aanvullend gesprek plaatsgevonden tussen een aantal leden van het
Hobéon-panel en vertegenwoordigers van de NVAO. ln dit gesprek is een aantal aspecten
verhelderd. Afgesproken is dat de opleiding zou worden verzocht om een aanvullende
notitie over het ondersct¡eid tussen de deelt'rjdse en de duale variant te veruaardigen die

Pêrkstraat 28 I 2514 JK I 
postbus 8b498 | 2S0B CD Den Haag

PO. Box 85498 | 2508 CD The Hague lThe Nethertands
T + 31 (0)70 312 2300 | F + 31 tOlTO 312 2301
info@nvao.net I www.nvao.net
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pagína 2 van 12 zou worden geverifieerd voor Hobéon. Deze aanvullende notitie heefr de NVAO ontvangen

op 16juni 2009.

2 Adviespanel

2-1 Samenvatting van bevindingen van het panel

De NHA heeft op 30 december 2008 bij de NVAO een aanvraag ingediend voor toetsing

van de nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfskunde met een Hobéon-advies. Het

informatiedossier bij de aanvraag en de nadere toelichting tijdens de visitatie hebben het

Hobéon-panel in staat gesteld een positief advies te formuleren.

De onderstaande, voor deze samenvatting relevante, tekstpassages zijn ontleend aan het

Hobéon-advies, waar nodig aangevuld met informatie uit het aanvullende gesprek en de

aanvullende notitíe.

Doelstellingen opleiding
De Nationale Handels Academie (NHA) heeft ervoor gekozen de opleiding Bedrijfskunde te

positioneren binnen het domein Business Administration. Voor het domein Business

Administration heefr de HBO-raad domeíncompetenties opgesteld waarbij op basis van die

domeincompetenties een verdere uitwerking heeft plaatsgevonden naar illus{raties van de

domeincompetenties. De opleiding Bedrijfskunde zoals de NHA voor ogen heeft, vertoont

grote raakvlakken met de opleiding Management, Economie en Recht (MER), waarbij het

onderdeel recht wat minder zwaar wordt ingevuld en de onderdelen bedrijfsvoering,

financieel management en marketing meer aandacht krÍjgen. De basis voor de

eindkwalificaties van de deeltijd- en duale variant van de opleiding wordt gevormd door de

domeincompetenties Business Administration (versie december 2ff)5) van de HBO-raad en

het beroeps- en opleidingsprofiel van het Landelijk Opleidingsoverleg Management'

Economie en Recht (LOO-MER), dat mede gebaseerd is op een ondezoek onder uitstroom

van de hogescholen in Alkmaar, Enschede, 's-Hertogenbosch en Utrecht en bevestigd is

door een ondezoek van de Hanzehogeschool Groningen en een onderzoek van

personeelsadvertenties. De opleiding geeft aan dat met name het beroeps- en

opleidingsprofiel van LOO-MER hierbij als bruikbare input is gehanteerd. Het uitgangspunt

voor de bedrijfskundige is de integrale en praktijkgerichte benadering van

managementvraagstukken. Hierbij worden alle disciplines in het bedrijl waaronder inkoop,

productie, verkoop en marketing optimaal op elkaar afgestemd. Bii het optimaliseren worden

de relaties binnen de organisatie maar ook de relaties buiten de organisatie beschouwd: de

concunentie, de leveranciers en de wet- en regelgeving.

De eindkwalificalies van de opleiding zijn de volgende.

De afgestudeerde hbo-bachelor Bedrijfskunde:
. is in staat om leiding te geven aan bedrijfs- en/of organisatieproc€ssen. Analyseert

beleidsvraagstukken, vertaalt deze in beleidsdoelstellingen en bereidt besluitvorming

voor, gericht op de richting en inrichting van de bedrijfs- en/of organisatieprocessen

van de organisatie;
r past human resource management toe in het licht van de strategie van de organisatÍe

gericht op de algehele bevordering van de productiviteit;
. richt de bedrijfs- of organisatieprocessen in, verbetert en beheerst deze gericht op

verbetering van de bedrijfsvoering en met name de efficiency in het bedrijf;
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pag¡na 3van 12 ' anaþeert de financíële en juridische aspecten, inteme processen en de
organisatieomgeving gericht op de versterking van de samenhang en wisselwerking
tussen de processen;

¡ ontwikkert, imprementeert en evarueert de eventueer noodzakelijke
veranderingsprocessen binnen de organisatie;

' ontwikkelt een visie op veranderingen en trends in de exteme omgeving en ontwikkelt
relaties,netwerken en ketens gericht op de verbetering van de positionering van de
organisatie in de omgeving.

De set competenties is volgens het panel in voldoende mate concreet en gedetailleerd
uitgewerkt en vormt daardoor een voldoende helder referentiepunt voor het programma van
de opleiding.

De set competenties bevat alle elementen van de Dublin descriptoren.

De afgestudeerde bedrijfskundige komt in het beroepenveld terecht op verschillende
functies- Hierbij sluit de opleiding Bedríjßkunde van de NHA aan bíj de beroepsrollen die het
LOO-MER onderscheidt. De bedrijfskundige als:
r intermediair: dit is iemand die tot taak heefr een brug te slaan tussen de processen van

twee afdelingen of organisaties. Daamaast kan de intermediair als aanspreekpunt
fungeren voor klanten binnen een organisatie. voorbeelden: intercedent,
schadebeoordelaar;

. adviseur (op organisatorisch of beleidsniveau): vanuit het vermogen om problemen
geihtegreerd te benaderen of vanuit een specifieke deskundigheid op het gebied van
organisatiekunde. Voorbeelden: junior organisatieadviseur, beleidsmedewerker bij
centrale en lagere overheden.

o ffiânâgementondersteuner: ondersteunt een manager bij zijnwerlaaamheden. Dit
varieert van informatie inwinnen en beleid voorbereiden tot proces bewaken-
Voorbeelden: 'assistant to the managef , projectsecretaris;

¡ resultaatuerantwoordelijke: is verantwoordelijk voor een afgebakend gebied in een
organisatie en heeft de bevoegdheden gedelegeerd gekregen om de benodigde
beslissingen te nemen.

Programma

Eisen hbo
Centraal in het programma voor zowel de deeltijdse als de duale variant staat de dagelijkse
praktijk van de student. Het panel acht dit een sterk punt van de beide varianten, omdat
daardoor de ínteractíe tussen theorie en praktijk op een voor de student herkenbare en
inzíchtelíjke wijze plaatsvindt. Bovendien worden door deze aanpak de noodzaak tot en de
functie van (theoretische) kennisvenrvervíng voor de student duidelijk, hetgeen de intrinsieke
motivatíe van de deeltijd- en duale student, die in de regel ouder is dan de voltijdstudent,
bevordert. De werkplek en de afstudeeropdracht vormen de belangrijkste instrumenten om
de competenties te ontwikkelen en de kennis, het inzicht en de vaardigheden die in de
opleiding apart zijn aangeboden, te integreren binnen de context van de beroepspraktijk. De
student zal vooral via de'ac{ion leaming'-opdrachten gevraagd worden in de eigen
organisatie na te gaan waar de benodigde informatie te vinden is en hoe deze te gebruiken
is bij de realisatie van een beroepsproduc{. Docenten zijn op afstand beschikbaar (vía de
digitale leeromgeving) om eventuele vragen te beantwoorden. Het aantel vragen van een
student aan de docent zal worden gemaximeerd en de reactietijd van de docent op een
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pagina 4 van "12 vraag van een student zal in overleg tussen student en docent worden bepaald. ln principe

zal de docent niet telefonisch benaderbaar zijn voor vragen van studenten. Het

studiemateriaal is vaak door de docenten zelf ontwikkeld en zag er naar het oordeel van het
panel er adequaat uit, zowel wat inhoud als wat vormgeving betreft.

Relatie inhoud - eindlçwalifrcaties

De opleiding heefr per studieonderdeel aangegeven welke leerdoelen bereikt dienen te

worden, alsmede verkort de inhoud van het betrefiende studÍeonderdeel bescireven.
Daarnaast z'tjn per studieonderdeel geformuleerd: de'gerelateerde kemtaak', de
'gerelateerde competenties', de plaats in hel cuniculum en het studiemateriaal. Het panel

constateert dat de opleiding er op deze wijze in voldoende mate in is geslaagd op alle

niveaus binnen het deeltijd- / duale programma de functionaliteit van de sludieonderdelen

ten opzíchte van elkaar (per studieonderdeel is behalve de plaats in het cuniculum ook de

benodigde voorkennis beschreven) en in het perspectief van de competenties voldoende

inzichtelijk te maken. De competentiematrix verschafi een systematisch ovezicht van de

relatie tussen de onderscheiden competenties en de leerdoelen op semester- en

blokniveau. Ook zíjn deze doelstellingen voor elk blok op gedetailleerde wijze
geoperationaliseerd naar project , praktijKrainingen en moduleniveau. Uit de beschrijving

van de studieonderdelen heeft het panel voldoende inzicht gekregen in de opbouw en

kwalíteit van het studieprogramma.
ln de aanvullende notitie heefl de opleiding in een schema een nadere toelichting gegeven

over de verdeling van de onderwijsactiviteiten over het leren vanuit het onderwijsinstituut en

het leren in de praktijk.

Didactisch concept
De NHA kiest voor competentiegericht onden¡rijs: competenties met bijbehorende taken en

praktijk- of probleemsituaties (bijvoorbeeld in de vorm van simulatieopdrachten) vormen het

uitgangspunt van het opleidingscurriculum. Kennis, inzicht en vaardigheden zijn hierbij

voorwaardelijk om een competentie goed te beheersen. Binnen het NHA-concept is in de

ondenrvijseenheden voldoende plaats ingeruimd voor de kennisinhoud en de

beroepsgerichte vaardigheden die de uitgangspunten vormen voor het cuniculum. De

student dient zelfstandig de stof door te nemen. Het materiaal is daartoe geschikt gemaakt

voor zelfstudie. Daarnaast wordt gewerkt met praktijkopdrachten die in de eigen

werksituatie worden uitgevoerd (action leaming). De theorie wordt direct toegepast in de

eigen organisatie, onder begeleiding van de docent en lerend van de ervaringen van de

leidinggevende en de collega's op de werkplek. De rol van de docent bestaat naast de

overdracht van kennis, vooral in het geven van feedback en coaching. lnformatie- en

communicatietechnologie (lCT) wordt ingezet ter ondersteuning van de zelfstudie en het

action leaming. De sludent heeft de vrijheid om in het kadervan de door hem gekozen

specialisatie twee onderwijseenheden te vervangen door onderwijseenheden die meer in de

lijn liggen van de persoonlijke specialisatie. ln het aanvullende gesprek met het panel is de

NVAO gebleken dat de persoonlijke specialisatie als aanvulling op de beoogde

eindkwalifi caties wordt gepositioneerd.

De opleiding Bedrijfskunde maakt gebruik van een digitale leeromgeving. De belangrijkste

kenmerken hiervan zijn actief leren en ervaringsleren. Het aâraartepunt ligt op zelfstudie.

Studenten kunnen eigen praktijkervaringen inbrengen en onderling uitwisselen. De docent

als de begeleider kan de student via de digitale leeromgeving begeleiden. Hierbij is het
portfolio een belangrijk begeleidingsinstrument. De digitale leeromgeving biedt de student

de gelegenheid om bronnen en informatie toe te voegen aan de leerstof en een middel om
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beschikbaar maken.

Toetsing
Erwordt gewerkt met opdrachten en toetsen /tentamens die de student in staat stellen zich
de competenties van de slartbekwame beroepsbeoefenaar en de daarvoor benodigde
bot¡wstenen eigen te maken. De opdrachten zijn gerelateerd aan de beroepspraktijk. Elke
opdracht is voozien van specificaties waaraan de student moet voldoen. De specificaties
zijn gerelateerd aan de kemtaken, kemopgaven en de competentiegebieden uit het
beroepsprofiel en zijn vastgelegd in het beoordelingsmodel voor.de certificeerbare
eenheden. De tentamens hebben betrekking op de voonivaardelijke kennis, het inzicht en de
vaardigheden die nodíg zijn om de kemtaken naar behoren te kunnen uitvoeren. De meeste
toetseenheden bevatten één of meer casussen. De studenten sturen hun oplossing van de
casus naarde docent. Gedurende een bepaalde periode kunnen de studenten metelkaar,
eventueel ook met de docent, via het forum de casus bespreken en antwoorden formuteren.
De docent verspreidt na afloop van een, door de docent vast te stellen periode, het
'ideaalantwoord'.

Samenhang
De integratie van vak en beroep wordt vormgegeven in het opleidingsprofiel, dat bestaat uit
vier leerlijnen: de conceptuele leerlijn (vakinhoud, vakvaardigheden en vakinzicht; 60
procent van de studiepunten), de integratieve leerlijn (leren van integrerende
studieopdrachten die gebaseerd zijn op reële problemen uit de praktijk (20 procent van de
studíepunten), beroepsvaardigheden (15 procent van de studiepunten) reflectie- en
studieloopbaanleerlijn waaronder portfolio e.d. (5 procent van de studiepunten). uit de
programmabeschrijving blijkt dat de opleiding een themalische opbouw kent. Door deze
thematische slructuur heeftde opleiding een inslrument om de onderlinge samenhang
tussen de onderscheiden (aan deelcompetenties gekoppelde) programmaonderdelen te
realiseren. Daardoor wordt de horizontale samenhang bevorderd. De onderscheiden
competenties komen cyclisch aan bod, wat de verticale samenhang tussen de programma
onderdelen versterkt. De term 'cyclisch' verwijst naar het steeds complexer worden van / het
steeds verder uitdiepen van de verschillende studieonderdelen. verschillende
opleidingsmodulen zijn samengevoegd tot thema's, waarbij per thema integrerende en
praktijkgerichte leertaken worden aangeboden, waarbij de student zijn uitvoeringsresultaten
inclusief de beoordelingen dient op te slaan in zijn porttolio.

Duuren studielast
Het studieprogramma omvat 240 studiepunten. ln het aanvullende gesprek met het panel is
de NVAO gebleken dat de studieduur vier jaar omvat. Bij de opzet van het programma is
ervan uitgegaan dat de studenten 1ztol16 uur perweek thuis aan de studie besteden,
onder voorwaarde dat studenten werkzaam zíjn op een opleidingsgerelateerde werkplek en
ervan uitgaande dat de student 48 weken perjaar aan de studie besteden.
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De volgende diploma's geven studenten toegang tot de opleiding: vwo, havo, mbo - niveau

4, een met voorstaande gelijk te stellen diploma, getuigschriften van een hoger niveau dan

die genoemd. Ontheffing van de wettelijke eisen is mogelijk voor diegenen die op het

moment dat zij met de studie willen beginnen 21 jaar of ouder zíin. ln dat geval wordt in een

toelatingsondezoek nagegaan of iemand geschiK is voor de opleiding. Studenten kunnen

een vrijstelling krijgen voor de stage indien z'rj minimaal voor 0,5 fte werl aam zijn in een

opleidingsgerelateerde werkomgeving die zich leent voor het kunnen uitvoeren van aclion

leaming opdrachten, en minimaal één jaar fulltime relevante werkervaring hebben

opgedaan voorafgaand aan de opleiding. Voorafgaand aan het vrijstellingsondezoek zal de

student worden vezocht schrÍfrelijk informatie te verstrekken over zijn vooropleiding,

werkervaring en werkplek door middel van een werkplekscan. Op grond van deze

werkplekscan wil de opleíding inzicht krijgen in de werksituatie van de student. Met name wil

de opteiding de relevantie van de werkcontext beoordelen en de mogelijkheden om de

algemene competenties binnen deze context te ontwikkelen. Het panel heeft de

werkplekscan beoordeeld als adequaat.
De student kan zich bij aanvang van de opleiding desgewenst laten testen om op maat te

bepalen welke vrijstellingen vanwege reeds verworven competenties kunnen worden

verleend en welke modules van opleiding nog gevolgd moeten worden. De sludent volgt

daardoor in een aantal gevallen niet alle modules. Dat betekent een grote tüdwinst.

ln het aanvullende gesprek met het panel is de NVAO gebleken dat het hier eèn solide

vrijstellingsprocedure betreft. Tevens is hier aan de orde gekomen dat de duale studenten,

de instelling en de werkgever een tripartiete overeenkomst ondertekenen.

Aanbevelingen
Het panel doet een aantal inhoudelijke aanbevelingen om het programma te verbeteren. Het

constateert bijvoorbeeld dat het str¡dieonderdeel Recht de klassieke EJ-opbouw bezit

waarbij een aantal voor het vakgebied Bedrijfskunde overbodige rechtsgebieden zoals

strafrecht eruit get¡aald kunnen worden. Het vak Bedriþredt wordt verder verdiept naar

lntemationaal Ondernemingsrecht. Hoewel er duidelijk sprake is van hbo-niveau zou het

studieonderdeel Algemene management vaardigheden naar de mening van het panel op

onderdelen naar een hoger niveau getild moeten worden.

lnzet van personeel
Uit gesprekken met het management en docenten is het panel gebleken dat de NHA voor

de invulling van het docentschap bü de opleiding Bedrijfskunde kiest voor (basis) docenten

met een'brede' kijk op de ontwikkelingen in het vakgebied. Bij de werving en selectie van

docenten ligt een sterk accent liggen op een 'brede' en oriënterende invalshoek. De NHA

heeft als beleid dat een groot deel van de docenten, naast hun docentschap, in de

beroepspraktijk werkzaam is. Dit stelt hen ¡n staat om op een 'naluurlijke' manier de actuele

beroepspraktijk en zljn probleemstellingen in het programma te brengen. De docenten zijn

bekend met het afstandsonderwijs, zo is het panel gebleken. Het panel vindt het wel

noodzakelijk dat er binnen het docententeam sprake zalziin van voldoende

ondezoekservaring en dat de wetenschappelijke oriëntat¡e van docenten ook een belangrijk

selectiecriterium moet vormen bij de nog te werven docenten. Dit zit er thans in beperkte

mate in. Het panel acht dit van belang, mede gelet op de kwaliteit van de te leveren

afstudeerscripties. De opleiding geeft aan dat voor de begeleiding van de afstudeerscripties

gezocht zal worden naar coaches. ln het aanvullende gesprek met het panel is de NVAO

gebleken dat de CVs van de docenten op zích niet añrviiken van die bij andere hbo-
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aanvullende expertise vereist is.
De NHA beschikt over een uitgebreid netwerk waaruit zij docenten kan setecteren. Het
aantal docenten dat de NHA voor deze opleiding zal inschakelen hangt uiteíndelijk af van
het aantal ingeschreven studenten. Thans gaat de opleiding uit van maximaal elf docenten.
Hiertoe behoren ook docenten die betrokken zijn bij de ontwikkel¡ng van studiemateriaal. De
NHA beschikt over voldoende vakinhoudelijke expertise en financiële middelen om
docenten in staat te stellen zowel hun werk te venichten als docent en als ontwikkelaar.
De NHA maakt gebruik van freelancers die eerstegraads bevoegd moeten zijn.,Minimaal
eenmaal per jaar organiseert het afdelingshoofd een gesprek over het funciioneren met de
individuele medewerker. Met de docenten vindt een evaluatiegesprek plaats. De
onderwiiscoördinator organiseert dit gesprek. De input voor deze gesprekken zijn o.a. de
lesevaluaties en de examenresultaten. Het gespreksformulíer wordt in het
personeelsdossier opgenomen. De evaluatie wordt minimaal aan het eind van de cursus, of
- indien wenselijk - eerder, gehouden. De leidinggevende zorgt ervoor dat er een verslag
wordt gemaakt. Het hoofd van de afdeling voert samen met een vertegenwoordiger van de
directie een beoordelingsgesprek met de medewerker. Van ieder beoordelingsgesprek
wordt een notulen gemaakt en aan de medewerker uitgereikt. Tevens wordt een afschrifr in
het personeelsdossier opgeborgen. Het beleid rondom de beoordelingsgesprekken wordt
minimaal eenmaal per jaar in de management review geëvalueerd en indien nodig
bijgesteld. Er is een budget voor deskundigheidsbevordering van docenten / freelancers. Op
basis van functioneringsgesprekken kan per medewerker bepaald worden welke activiteiten
in het kader van deskundigheidsbevordering de komende periode zullen worden ingevuld.
Daamaast wordt deskundigheidsbevordering ingegeven doorveranderingen in het bedrijf.
De ontwikkelaars van de opleiding worden, waar nodig, getraind door de NHA op het terrein
van afstandsondenrrrijs.

Voorzieningen
De NHA beschikt over een ruim bemeten pand. Hierin is ondergebracht het
servicecentrum, de drukkerij, de lGT-afdeling, ruimten voor ondersteunende diensten en het
management. De NHA beschiK tevens over een aantal lokalen voor het vezorgen van de
praktijktrainingen en het afnemen van de'paperbasedr examens. De belangrijkste materiéle
vooaieníng van de NHA is de digitale leeromgeving. Deze digitale leeromgeving wordt
ingezet om de zelfstudie, e-learning en contac{onderuijs optimaal te ondersteunen. Daarbij
heeft de NHA gekozen voor een leeromgeving die action leaming en competentiegericht
onderwijs kan ondersteunen. De interactie tussen docent en student vindt grotendeels
plaats in de digitale leeromgeving, ook wordt deze gebruikt om (acfuele) (studie)informatie
voorde student beschikbaarte maken. De NHA kent'Docentenplaza',het onderdeel van de
digitale leeromgeving waaruit docenten de correctie van het huiswerk dienen te verzorgen.
De student stuurt het huiswerk via StudentenPlaza in.
studiebegeleiding is binnen beide varianten van de opleiding een belangrijk thema. Het
panel heefr dan ook veel aandacht aan dit facet besteed tijdens de auâ¡t en daartoe ook met
drie studieloopbaanbegeleiders gesproken. Zij beschikken, zo is het panet gebleken, over
voldoende kennis en vaardigheden om de studieloopbaanbegeleiding op een adequate
wijze uit te voeren. De student die voor de opleiding Bedrijfskunde kiest bij de NHA heeft
bewust gekozen voor een studie op afstand. Dat betekent dat van de sludent verwacht
wordt dat deze zelfstandig en met zin voor verantwoordelijkheid de sturing van de
leerprocessen in eigen handen neemt, dit wil zeggen zelßtandig beslissingen neemt in
verþand met de leerdoelen, de leeractiviteiten en de zelfbeoordeling. Dat betekent niet dat
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er voor de student een studieloopbaanbegeleíder die deze gedurende de gehele studie blijfr

volgen en begeleiden. De begeleiding is ervooral op gericht de student vaardigheden te
leren op het gebied van zelfsturing of de student te ondersteunen bij het maken van keuzes.

Of de student de studieloopbaanbegeleider veel zal consulteren, bepaalt deze zelf.
Uitgangspunt is dat er op jaarbasis vier contactdagen worden georganiseerd. Bij de

aanväng van de studie wordt verwacht dat de sludent zichzelf voorstelt aan z'tjn

studieloopbaanbegeleider en dat deze vervolgens de studieloopbaanbegeleider elk haltiaar
op de hoogte stelt van zijn vorderingen door middel van een zelfbeoordeling en/of
reflectieverslag. De studieloopbaanbegeleider volgtt de vorderingen van de student, geefr

tips om beter te kunnen leren, stimuleert en draagt zorg voor een goed verloop van

eventuele groepsdiscussies. Ook helpt de studieloopbaanbegeleider de student problemen

op te lossen die het leren belemmeren. Bijvoorbeeld als de werkgever van de student, tegen
afspraken in zoals die zijn vastgelegd in de werkpleksern, geen gelegenheid geeft om op de
werkplek te leren.
ln het aanvullende gesprek met het panel is de NVAO gebleken dat de studiebegeleiding
zeer goed is opgezet binnen de opleiding. De studiebegeleiders maakten een proactieve

indruk en de omvang van hun aanstellingen was voldoende om de studiebegeleiding op een
goede manier vorm te geven. Wel was het panel in dit gesprek van mening dat vier
contactdagen aan de krappe kant zijn voor de noodzakelijke 'face to face' interactie tussen
studenten en docenten en tussen studenten onderling.

Interne larvaliteitszorg
Minimaal eenmaal per jaar beoordeelt de directeur van de NHA het kwaliteitssysteem
(Management Review). Hij beoordeelt dit op grond van informatie, gekregen uit het
systeem. De informatie (auditrapporten, klantenklachten, kwaliteitsdoelen, evaluaties,

beoordelingen van leveranciers en kengetallen) worden door de onderwijscoördinator
vezameld en geanalyseerd. Op grond van deze beoordeling worden, indien nodig,

onderdelen van het kwaliteitssysteem b¡jgesteld. Er vindt tweewekelijks overleg plaats met
de afdelingshoofden waarbíj beleidsvorming en -uitvoering centraal staan. Vast agendapunt
is de ontwikkeling en verbetering van het lovaliteitssysteem. Het overleg wordt voorgezeten
door de adjunct-directeur. De meest wezenlíjke afspraken die betrekking hebben op het
ontwikkelen en vezorgen van onderwijs zijn vastgelegd in dit lcwaliteitshandboek. Dit boek
is van toepassing op alle medewerkers van de NHA. Dit kwaliteitshandboek wordt beheerd
door de kwaliteitszorgmanager. Wijzigingen in het kwalíteitshandboek worden aan iedereen

kenbaar gemaakt. Daar waar het lcwaliteitshandboek niet volledig duidelijk is en zich wagen
voordoen, doet de directie uitspraak. lndien een medewerker een opmerking of een vraag
heeft over de afspraken in het kwaliteitshandboek wendt hii/zij zich tot de
kwaliteitszorgmanager.
ln een schema heefr de opleiding de verschillende kwaliteitsmetingen gerubriceerd naar
ínstrument. Tevens is duidelijk gemaakt hoe de verantwoordeliikheden voor de inzet van het

instrument en voor de verwerking van de resultaten is georganiseerd. Zo vindt er jaarlijks

een medewerkerstevredenheidsonder¿oek binnen de NHA plaats, zullen afgestudeerden en

studenten bevraagd op de onderdelen: studieprogramma, personeel en voozieningen.
ln het aanvullende gesprek met het panel is de NVAO gebleken dat de NHA studenlen en

docenten ook op informele wþe bij de interne kwaliteitszorg betrekt en daadkrachtig
optreedt naar aanleiding van klachten. Tevens zal de NHA er zorg voor dragen dat alumni

en het afnemend beroepenveld in de toekomst in voldoende mate betrokken worden bij de

organisatie en de inhoud van de opleiding.
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Hogeschool NHA geeft aan de studenten de garantie dat zij het programma volledig kunnen
doorlopen.
Hogeschool Nl-lA heeft het moederbedríjf, Maxvrrell Holding 8.V., een begroting voorgelegd,
waarin investeringen zijn opgenomen die nodig zijn om de opleiding tot stand te brengen.
Op basis van de gezonde bedrijfseconomische situatie van de moederorganisatie Ma,rwell
Holding B.V. en de dochter Nationale Handelsacademie B.V. zal Hogeschool NHA in staat
ziin om de fnanciële lasten met de daaraan gekoppelde personele inzet te dragen op een
wiize die de continuiteit niet in gevaar zal brengen. Het panel heeft inzage gehad in het
financiële jaarverslagen van Maxwell Holding 2006, NHA B.V. van 20(þ en de concept
balans van 2007, en de begroting c.q. koslprijsberekening van de opleiding.
Het panel heefr inzage gehad in hetjaarverslag en de begroting. Het panel acht de
financiële voozieníngen voldoende voor dekking van de aanloopverliezen.
ln het aanvullende gesprek met het panel heefi het panel de solide financiële situalie van
Max¡trell Holding onderstreept.
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De onderstaande tabel geeft per onderwerp en per facet het oordeel van het Hobéon-panel

weer-

V = voldoende

O = onvoldoende

2.3 Advies van het panel

Het Hobéon-panel adviseert de NVAO om positief te besluiten ten aanzien van de kwaliteit

van de nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfskunde van de Nationale Handels Academie.

f .l Domeinspecifieke eisen V

V1.2 Bachelor

V

V

1.3 Oriëntatie hbo

I Doelstellingen

2.1 Eisen hbo V

2.2 Relatie doelstellingen - programma V

V2.3 Samenhang programma

V2.4 Studielast

V2.5 lnslroom

V

2.6 Duur V

2 Programma

V3.1 Eisen hbo

V3.2 Kwantiteit

3.3 Kwaliteit V

3 lnzet personeel V

4. 1 Materiële voorzieningen Vv
4.2 Studiebegeleiding V

4 Voorzieningen

V5.1 Systematische aanpak

V
V

5.2 Betrokkenheid

5 lnterne kwaliteitszorg

V6.1 Afstudeergarantie

6.2 lnvesteringen V

V

V

6.3 Financiële voorzieningen

6 Gontinuileit
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3.1 De NVAO heeft vastgesteld:

3.1.1 dat het panel van deskundigen ingesteld door Hobéon voor de beoordeling van de
aanvraag Toets nieuwe opleiding van de Nationale Handels Academie voor de opleiding
hbo-bachelor Beddjfskunde wat de samenstelling betrefr, voldoet aan de daaraan te stellen
eisen van onpartijdigheid, deskundigheid en onafhankelijkheid;

3.1.2 dat de werkwijze van het panel zorgvuldig en gedegen is geweest. De gevolgde
werkwijze en procedure alsmede geraadpleegde informatiebronnen zijn helder en
nauwkeurig geformuleerd en vermeld;

3.1.3 dat het panel zijn oordeel heeft opgesteld en onderbouwd overeenkomstig het
toepasseliike Toetsingskader nieuwe opleidíngen hoger onderwijs van de NVAO en de
daarbij behorende beslisregels heefr gevolgd.

3-1.4 dat het panel in het rapport een aantal aanbevelingen heefl gedaan om de kwaliteit
van bepaalde opleidingsonderdelen te verhogen en dat het panel in het aanvullende
gesprek met de NVAo een kanttekening heefi gemaakt ten aanzien van het aanlal
contacturen. De NVAO onderschrijft deze aanbevelingen en kanttekening en brengt ze
onder de aandacht van de opleiding.

3.2 De NVAO is in het lícht van het vorenstaande tot de slotsom gekomen dat het
paneladvies over de voorlíggendg opleiding zorgwldig en gedegen tot stand is gekomen en
dat het eindoordeel deugdelijk is gemotiveerd.
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